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1 Indledning 

Release 5-beskrivelsen af ASPECT4 Transport er overordnet opdelt i to dele: 

• Release 5-temaer 

• Generel releaseudvikling og kundeudviklingsprojekter. 

 

De mest spændende ændringer siden release 4 er medtaget her i dokumentet, som derfor til dels vil over-

lappe de funktionsopdateringer, der er kommet ud, siden release 4 blev frigivet. Der kan være behov for at 

tilkøbe ekstra moduler for at kunne tage nogle af de nye ændringer i brug. 

 

 

2 Release 5-temaer 

Traditionen tro byder release 5 på flere nyheder samt videreudvikling af temaer fra tidligere releases. 

 

2.1 ASPECT4 Client 

Hele ASPECT4 Client har fået en stor overhaling, således at den i release 5 fremstår som en moderne, gra-

fisk brugergrænseflade. Farverne er ændrede, så de ligner Windows 2012, og desuden er samtlige ikoner 

nye. 
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2.2 Insight Search 

Med ASPECT4 Insight Search introduceres et helt nyt og meget stærkt søgekoncept på alle former for 

ASPECT4-data samt informationer rundt om ASPECT4. Inspireret af Google Search er der tale om søgning 

med fokus på enkelhed, hastighed og præcision.  

 

Et særligt emne inden for præcision knytter sig til begrebet "hot data" og rangordning af søgedata (search 

ranking). Det giver dig som bruger en oplevelse af bedre at kunne finde det, du søger efter, højt oppe i li-

sten af søgeresultater, da søgningen tager hensyn til, hvordan du tidligere har arbejdet med data. Man si-

ger, at søgningen er adaptiv, dvs. lærer af tidligere søgninger og af den enkelte brugers seneste brugsad-

færd. 

 

I ASPECT4 Transport release 5 er der mulighed for at bruge Insight Search i forbindelse med søgning på 

biler (trækker og trailer) og emner på tværs af systemet. På biler kan du søge på vognheaderinformationer, 

bemærkninger, kreditkort og udrustning. På emner er det muligt at søge på emneheaderinformationer, 

brancher, besøgsrapportnoter, kontaktpersoner og aktiviteter. 

 

 
 

2.3 Infoboards 

I release 5 introduceres Infoboards, der er en form for informationstavler til hurtigt overblik i en række 

brugssituationer. Hver enkelt board kan konfigureres ved hjælp af en række grafiske komponenter og kan 

således sammensættes til helt specifikke eller mere generelle formål. Infoboards er en del af søgeresultatet 

ved Insight Search og kan desuden tilgås fra ribbon i ASPECT4 Client. Ydermere kan infoboards tilgås fra 

mobile apps udviklet i EG CrossPad.  
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I ASPECT4 Transport release 5 er der designet følgende standardinfoboards: 

• På biler, hvor der primært er fokus på nøgletal vedrørende trækkeren. 

• På emner med nøgletal på fx salgspotentialet. 

• På fragtbetaler med nøgletal på fx omsætning, fordelte omkostninger, antal bookinger mv. 

• På chartequeafdeling med nøgletal på fx omsætning, omkostninger mv. 

 

 
 

2.4 Tabelopsæt 

I Release 5 ASPECT4 Client er der kommet nye muligheder for tabelopsæt, så du har mulighed for at have 

flere forskellige kolonnesæt at vælge imellem i samme applikation, og så du kan vælge at få vist dine data 

via et såkaldt splitview. 
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2.4.1 Kolonnesæt 

Du kan i samme applikation oprette flere kolonnesæt, som du derefter kan vælge imellem, hvis du har be-

hov for forskellige oplysninger i forskellige situationer. Hvis du fx arbejder med både import og eksport, kan 

du lave et kolonnesæt til henholdsvis import og eksport i fx appl. 7535 (flerleddet disponering) og så skifte 

mellem disse efter behov. 

  

 
 

2.4.2 Splitvisning 

Med splitvisning kan du oprette en visning af tabellen med forskellige grupper, hvor du kan samle informa-

tioner, der hører naturligt sammen for dig. I appl. 7241 (arbejd med emnebasen) kan der fx laves en split-

visning, som samler koder (tlf.nr., kategori mv.) i et område, økonomi (valuta, betalingsbetingelser mv.) i 

et andet område og salgspotentiale (land fra og til, branche, forventet omsætning mv.). 
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Det er muligt at oprettet både flere kolonnesæt og splitvisninger pr. applikation og vælge mellem disse af-

hængigt af behov og situation.  

 

Kolonnesæt og splitvisninger kan oprettes pr. bruger samt som standard til alle brugere. 

 

2.5 Activity Streams 

Activity Streams sætter nye standarder for, hvordan en organisation kan dele nyheder baseret på såvel au-

toopslag som manuelle opslag på såkaldte nyhedsvægge. Du kan abonnere på nyheder på forskellige ny-

hedsvægge, og nyheder kan kommenteres. 
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Med ASPECT4 Transport release 5 bliver det muligt at lave autoopslag ved tilbudsaccept, samt når der la-

ves en afvigelsesrapportering. Disse opslag lægges på væggen "VENDOR" – svarende til appl. 3111 (vedli-

gehold kundestamdata) – og dermed på det relevante kundenummer. Der vil også fra økonomisystemet 

være autoopslag på "VENDOR". 

 

2.6 Workflow 

Workflow i ASPECT4 understøtter de enkelte forretningsprocesser i en virksomhed ved at skabe gennem-

sigtighed i processerne. Systemet erstatter de manuelle rutiner med elektronisk processer og sender opga-

ver til relevante personer samt informerer om afvigelser i processerne. 

 

I release 5 er der tre standardworkflows med i ASPECT4 Transport. 

 

2.6.1 Kundeoprettelser til økonomikunde 

Når en ny kunde oprettes som økonomikunde i appl. 6111, igangsættes et workflow for at informere bog-

holderiet om, at der nu er en ny økonomikunde, som skal tilrettes og eventuelt tjekkes. 
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2.6.2 Kreditnota over bestemt beløb 

Hvis der udstedes en kreditnota større end et besluttet beløb, igangsættes et workflow for at informere re-

levante personer (fx afdelingsleder) om, at denne kreditnota er udstedt. 

 

2.6.3 Tilbud, der udløber 

Når der er et besluttet antal dage til, at et tilbud udløber, igangsættes et workflow for at informere relevan-

te personer, så I sikrer, at I får fornyet jeres aftale med kunden. 

 

De leverede workflows kan naturligvis tilpasses, såfremt I ønsker et andet "flow". Hvis I ikke tidligere har 

brugt workflow, vil der kræves startopsætning i selve WFM-systemet. Dette skal laves i den enkelte instal-

lation. 

 

 

3 Funktionelle tilpasninger 

Under dette punkt findes de mere almindelige tilpasninger, som har fundet vej til vores standardløsning via 

release- og kundeudvikling.  

 

3.1 Udvidelse af dropfelter 

Helt generelt er der påbegyndt en proces med udvidelse af dropdown-felter, så der vises sigende lede-

tekster som en ekstra hjælp i forbindelse med opsæt og udsøgning. 
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Dette fx i appl. 6116 (varekartotek), appl. 6151 (standard takstgebyrer – hovedopl.) og appl. 6501 (spedi-

tionshistorik).  

 

3.2 Crossdocking 

Crossdocking i ASPECT4 Transport er et system til registrering af gods ind og ud af terminaler, således at 

der skabes sporbarhed både internt og eksternt via eService og evt. brug af IFTSTA-meldinger til agenter 

og kunder.  

 

Systemet er dog udbygget både ift. registreringsmuligheder i scanner og manuel registrering i selve 

ASPECT4. Det drejer sig om udvidet registrering af afvigelser (fx på vægt og mål) og udskrivning af labels 

direkte fra scanner. I scanner er det også blevet muligt at lave en såkaldt "floorsweep", så man sidst på 

dagen scanner alt gods, der står tilbage, og dermed får overblik over, hvad der eventuelt ikke kom med bi-

lerne, som ellers var planlagt. 

 

I selve appl. 7275 (terminal check) er der også kommet en række nye muligheder, primært ift. udvidet 

rapportering retur til agent via EDI. Det drejer sig om registrering af ankomstdato og -tid, bemærkninger, 

manuel registrering af fejlkoder (pr. stregkode) og manuel registrering af afvigelser på fx vægt og mål. 

Yderligere er det muligt at registrere ekstra varelinjer og ekstra importbooking (overtallig). Disse informati-

oner kan så sendes retur til agenten, såfremt agenten kan modtage og kræver disse data. Pr. booking kan 

man også direkte se og registrere en overordnet status på godset.  
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3.3 Fakturabonus 

Appl. 6172 (fakturabonus) er gennemgribende revideret ift. opgørelse og udbetaling af kunde- og partner-

bonus.  

 

 
 

Der er flere muligheder mht. opsætning af procentsatser, fravalg på specifikke afhentnings- og leverings-

kundenumre samt mulighed for beregning af partnerbonus (på tværs af fragtbetalere). Desuden kan I nu 

opgøre en bonusaftale og dermed udbetale helt eller delvist, udstede kreditnotaer, lukke og nulstille aftaler 

samt se, hvilke finansposteringer der indgår i bonusaftalen.  
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3.4 Vognkreditering 

Normalt er km-satsen fast defineret pr. satskode, hvor satskoden typisk kan være 1 = Normale km, 2 = 

Rene indenrigsture og 9 = Tom km (kan naturligvis være andre koder). Det er dog nu også muligt at re-

gelstyre valg af fakturakode til km-sats, således at der fx kan være et sæt satser til importcharteque og et 

andet sæt satser til eksportcharteque. 

 

3.5 CRM 

Appl. 7241 (arbejd med emnebasen) er løbende fornyet og er nu integreret med TDW, således at TDW kan 

opdatere realiseret salg i salgspotentiale og desuden oprette salgspotentialelinjer på kunde, land-fra, land-

til og årstal, såfremt disse mangler. 

 

Det er muligt at integrere til MS Outlook ift. salgsaktiviteter og noteindtastning (kræver opsætning af ser-

vice til MS Outlook). Note/aktiviteter kan dermed fremadrettet blive et bedre styringsredskab.  

 

Salgspotentiale er udvidet med flere felter og nøgler samt dropdown og F4-søgning i felter. Det er desuden 

muligt at søge og få vist salgspotentiale i appl. 7241. 

 

 
 

Besøgsrapporten er nu meget mere fleksibel og brugervenlig. Du kan indtaste fritekst i forskellige memofel-

ter, og besøgsrapporten kan udskrives og arkiveres via DocManager. 

 

Appl. 6917 (kundeomsætning ugeudvikling) gør det muligt at få et overblik over dine kunders omsætning 

de seneste 20 uger. På baggrund af en besluttet fordeling vises omsætningstallene i gule, grønne eller røde 

felter. De gule felter viser, at omsætningen ligger inden for et besluttede interval ift. gennemsnittet, de 

grønne felter viser, at omsætningen ligger over gennemsnittet, og de røde felter viser, at den ligger under 

gennemsnittet.  
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Der vises desuden en trendpil (op, ned eller ligeud), som baserer sig på, hvor den seneste uges omsætning 

ligger i forhold til de forrige 4 uger. 

 

Der er desuden udviklet en app, som viser sælgers egne emner. Der er mulighed for navigation fra aktuelt 

sted til emnet. Oversigten viser navn, kontakt og næste aktivitet. Du kan pr. emne se information svarende 

til appl. 7241 (emnebasen), dvs. stamdata, økostatus, kontakter, aktiviteter, salgspotentiale og afvigelser. 
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3.6 eService 

eService-løsningen er blevet udbygget med flere spændende funktioner.  

 
Det er blevet muligt for din kunde at kalde en land til land-statistik via eService og dermed få overblik over, 

hvor mange sendinger kunden har haft i en given periode, samt hvad kunden har betalt for disse. Oversig-

ten kan eksporteres til Excel.  
 

 
 

Det er muligt for din kunde at uploade et dokument (CMR, følgeseddel m.fl.) ved oprettelse eller opdate-

ring af en onlinebooking. Hvis I allerede bruger MultiArkiv, vil det uploadede dokument bliver arkiveret på 

bookingen, så I har adgang til det via ASPECT4. På samme måde vil dokumenter, I arkiverer på en 

booking, kunne ses og downloades af jeres kunde via eService. 

 

Herudover er der flere andre nyheder, som indgår i den webpakke, I eventuelt allerede har: 

 Ved oprettelse af onlinebooking er det muligt at få automatisk volumenberegning på baggrund af den 

valgte kolliart samt krav om udfyldelse af 'Modtager'. 

 Ny, tysksproget version af webbooking som i forvejen allerede fandtes på dansk og engelsk. 

 Mulighed for at åbne tabel for 'Track 'n trace' og 'Opdater bookinger' i Excel. 

 Kundesøgning på kundenummer og mulighed for at adresser kun oprettes med store typer i ASPECT4. 

 

3.7 EDI 

Med EDI-løsninger lettes arbejdsgangen i jeres virksomhed, så manuelle processer ift. bookingoprettelser, 

modtagelse af fakturaer fra leverandører mv. bliver gjort automatiske.  

 

Der er kommet flere nye muligheder i ASPECT4 Transport. 

 

3.7.1 Indlæsning af bookinger med faktureringsgrundlag 

Der er blevet muligt at indlæse EDI-bookinger inkl. faktureringsgrundlag via tilbud. 

 

Hvis man eksempelvis modtager en EDI-booking, hvori der står en aftalt pris, kan bookingen oprettes alle-

rede med faktureringsgrundlaget på baggrund at et tilbud fra appl. 6161 (tilbud – oversigt). 
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Har man eksempelvis en booking, hvor prisen er aftalt til DKK 1000 + gebyr, vil der i bookingfilen evt. stå 

1000 kr., og via tilbuddet oprettes bookingen med faktureringsgrundlag på 1000 kr. fragt + faste ekspedi-

tionsgebyrer. 

 

Ovenstående kræver dog en opgavespecifik udviklingsopgave, men de store linjer er trukket. 

 

3.7.2 Afsendelse af Unload-Report 

I kan nu sende en EDI unload-report via appl. 7275 (terminal check), enten på basis af rene indtastninger i 

appl. 7275 eller på basis af indscanningerne på lageret. 

 

3.7.3 Eksplicit Frigiv via EDI 

Bookinger kan automatisk frigives til andre afdelinger ved modtagelse, eksempelvis hvis en bil går fra 

Hamburg om natten, og EDI-bookingerne sendes, når bilen kører. 

 

Tysklandsafdelingen skal modtage importbookingerne, men de skal alle frigives til en indenrigsafdeling til 

distributionsformål. 

 

Ved at gøre det allerede ved EDI-modtagelsen sikrer man, at indenrigsafdelingen har data parat fra mor-

genstunden til planlægning af dagens distribution. 

 

Sammen med den automatiske frigivelse via EDI kan der sendes penge med til fx indenrigsafdelingen via 

opsæt på kunden i appl. 6111 (speditionskunder).  
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For at kunne benytte denne mulighed forudsættes, at I allerede benytter forudberegningsmodulet. 

 

3.7.4 Label-e-mail 

Der kan nu indlæses en e-mailadresse i EDI-bookingen, og ved bookingoprettelse vil denne e-mailadresse 

modtage pdf med bookingens speditionslabels/stregkoder (kræver, at labels anvendes i forvejen). 

 

3.7.5 Færgeselskaber 

Der er nu booking- og fakturaintegrationer til TT-Lines, Stena Line, Scandlines og DFDS. 

 

3.7.6 Krævede statuskoder 

Nogle samarbejdspartnere i Europa har fastlagt, at de SKAL modtage statuskoder på deres gods, og at hver 

booking skal generere et bestemt forløb af scanninger. 

 

Eksempel: Scan IND på terminal, Scan UD af terminal, Leveret, POD Arkiveret. 

 

Hvis en bil losses hos en samarbejdspartner, kan det ske, at man ikke får opdateret sin booking med alle 

koder, og dermed har man eksempelvis kun en "leveret"-melding på sin booking. 

 

Med denne løsning kan man sikre, at systemet sørger for at sende meldingerne i kronologisk orden. 

 

3.8 Vedhæftning af fragtbrev til faktura  

Hvis I allerede bruger Multi-Support og indscanner fragtbreve, har I mulighed for at få fragtbreve med-

sendt ved enkelt faktura, således at I kan udnytte, at faktura inkl. POD sendes elektronisk som pdf-filer.  

 

Løsningen er blevet udvidet med flere nye funktioner. Det er nu muligt i appl. 6251 (fakturering – 

chartequeoversigt) at få vist fakturaer, der mangler POD, samt at få vist fakturaer i status 2 og status 

3/WAIT. Der er også mulighed for manuel POD-logning, så faktura kan udskrives/sendes til kunden uden 

POD. 

 

Der er lavet ændringer, så fakturaer uden POD kan vente på systemet (i status 3), indtil modtagelse af P-

logning. Når logningen modtages, sendes fakturaen automatisk til kunden inkl. POD vedhæftet.  
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3.9 Geokodning af adresser 

Det er blevet muligt hurtigt og nemt at få geokodet adresser via Google API, når du opretter en ny kunde 

eller ændrer en eksisterende.  

 

Når en kunde er geokodet, kan du via appl. 6111 (speditionskunder) desuden få vist adressen på Google 

Maps. 
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3.10 Integration til Transics 

I tidens løb er der lavet en del forskellige integrationer til tredjepartsflådestyring. Som eksempel kan næv-

nes tidligere Comlog (nu Vehco), TomTom, Gatehouse (trailerovervågning/afstandsberegning) og nu også 

Transics.  

 

Transics-integrationen indeholder følgende muligheder: 

 Replikering af ressourcestamdata (trækkere) fra appl. 7101 (vedl. af vogne) til Transics. 

 Mulighed for geokodning af adresse fra appl. 6111 (speditionskunder) via Transics api. 

 Mulighed for at sende (fra charteque) til en eller flere trækkere, således at de enkelte afhentninger og 

leveringer sendes ud (via Transics) til onboard-computere fra Transics. Her kan chaufføren så melde 

ankomst/afgang pr. sted og se bookingdetaljer, og dermed kommer status retur til ASPECT4, så vi kan 

opdatere bookinglog og registrere antal fysisk kørte km fra punkt til punkt. Disse km kan dermed indgå i 

en vognkreditering af egne biler.  

 I Transics kan man desuden opsætte mulighed for yderligere registrering, og dette kan så sluses tilbage 

til ASPECT4 (indgår dog ikke som en standarddel). 

 

3.11 Ressourcestyring og flerleddet disponering 

Et naturligt omdrejningspunkt for ASPECT4 Transport-løsningen er ressourcestyringen og flerleddet dispo-

nering, som hænger nøje sammen og løbende bliver udviklet sammen med nye behov og ønsker. 

 

I ressourcestyringen bliver du nu advaret, hvis åbne felter (sekvens, dato, bemærkning, lokation) ændres 

af en anden bruger.  

 

Ressourceoversigten viser tip i kolonnen '2.enhed'. Tippet indeholder bemærkninger fra alle trækkere på 

det pågældende charteque. Som noget nyt kan du også kalde Bro/færge direkte fra ressourceoversigten. 
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Ved skift til *NOTRK kan man få trailerlokation opdateret til skiftestedet. Ved brug af funktionen 'Ny 

Ress.linie' på trækker kan man angive en trailer, der skal flyttes. Det er også muligt at skifte *NOTRK di-

rekte via ny funktion. 

 

 
 

I fordisponeringen og chartequeoversigten er der kommet kolonner med fra-/til-tid, og ordregiverkolonnen 

vises med rød baggrund, når der er stop sending. 

 

 
 

Ved manglende geokodning af adresse kan du nu hoppe direkte til appl. 6111 (speditionskunder) for at få 

geokodet.   
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Det er muligt kun at få vist fordisponerede led via ny selektionsmulighed. 

 

I fordisponering er der tilføjet en ny option, så I kan multiopdatere flere bookinger på én gang ift. datoer. 

 

 
 

 
 

På chartequeoversigten tælles kun eksportleveringer og importafhentninger med i summeringer – styret af 

samme parameter som til fordisponeringen.  

 

Ved trækkerskifte kan du nu angive ressourcebemærkninger til forrige og nye trækkere, og ved ændring af 

trækker er det muligt at overskrive ressourcebemærkninger. Angivelse af trækkerskifte før/efter andet 

trækkerskifte og ændring af positioner før/efter trækkerskifte er også gjort muligt og helt fleksibelt. Der-

med kan man fx også afdisponere frit og ændre på rækkefølge af positioner før og efter trækkerskift. 

 

Bro/færge-modulet er udvidet ift. rekvisitionsnummer, også ved onlinebookinger. Rekvisitionsnummeret 

medsendes til færgeselskabet og kan modtages i forbindelse med opdatering og udligning.  

 

Derudover er der kommet nye felter til afgangshavn og rekvisitionsnummer til brug i havnen. Disse kan og-

så blive vist og opdateret direkte fra ressourcestyringen. 

 

Skærmbilledet til udskrift af lister fra flerleddet disponering er redesignet. Ankomstdato/-tid er tilføjet til 

losselæsselister, og det er muligt at selektere på terminalnr.  
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Der er lavet en ny applikationsparameter til losselæsselisten, så internt vognnr. kan skrives i stedet for re-

gistreringsnr. Det er muligt at få udskrevet alle diverse-oplysninger oprettet på kunden på listerne fra fler-

leddet disponering. Det er også muligt at udskrive en tom losselæsseliste, dvs. en liste helt uden positioner.  

 

Ressourcebemærkninger samt færgereference og -dato kan udskrives på chaufførinstruks. 

 

3.12 Bookingregistrering 

Pop op af kundekoder kan nu styres pr. kundetype via parameter. Kundekoder vises også automatisk for 

fragtbetaler, og du kan desuden via F8 cursorstyret se kundekoder pr. kundetype. Hvis der findes F8-

tekster til de forskellige kundenumre, vises dette med farve. 

 

 
 

Der er kommet en genvej til afvigelsesrapporteringen, som gør det muligt både at få vist og registrere nye 

afvigelser.  
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Ved ændring af en booking opdateres den interne booking også med afhentnings- og leveringsbemærknin-

ger samt tidspunkter. Der kan sættes en advarsel op, hvis bookingen er multileddet (flere afhentninger 

samtidig med flere leveringer). Bookinger kan frigives ved angivelse af terminalnummer. Bookingen frigives 

så til samme afdeling. 



EG  www.eg.dk/aspect4day

ASPECT4 Day
Gense kundevideoer, og find spændende 
materiale fra ASPECT4 Day.

Gå ind på www.eg.dk/a4, 
eller scan QR-koden:


