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RELEASE 7.7

Når der ruteberegnes med PTV, vil CO2 belastningen for turen nu kunne ses i 
ruteberegningsbilledet: 

• Der modtages total CO2 pr tur og pr strækning.

• Beregningen baseres på vægt fra charteque pr strækning og EUROnorm samt egenvægt på  

 den registrerede trækker.

• CO2 baseres på de standarder, som PTV opererer med. 

I opdateringen findes nye funktioner til fakturering og kreditering:

• Når der bruges udvidet spotpris, hvor der ikke findes tilbud, og kunden er fravalgt til  

 robotfakturering, kan de alligevel medtages i robotfakturering. 

• Ved udvidet spotpris kan der nu også angives fakturakoder, der skal procentberegnes.

• Momsændringer ift. ny lovgivning til bestemmelser af moms til underleverandører.

• Samtidig mulighed for mere synlig logik omkring reverse charge.

• Ny mulighed for delvis vognkreditering af vognmænd, hvor den ene del enten hensættes,  

 eller bogføres på et opsamlingscharteque. 

Nyt til booking og disponering:

• Fuldautomatisk oprettelse af charteque fra EDI, udvidet med flere funktioner. 

• API til booking oprettelse udvidet med bl.a. ladmeter beregning, tracking reference og incoterms tekst. 

ASPECT4 Transport release 7.7 
Nu er ASPECT4 Transport release 7.7 frigivet og herunder vil vi opridse de 
største highlights fra releasen. Ønsker I at se flere detaljer kan I, som altid, 
læse funktionsopdateringen. 
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Vil du have flere detaljer?

For mere info se funktionsopdatering til 

rls. 7.7, flere af de nævnte funktioner kan 

kræve opsætning og tilkøb af moduler. 

Diverse:

• Ny API til at forespørge på Label, som leverer Label retur embedded

• Ny API til at forespørge på CMR, som leverer CMR retur embedded

• Nu også felthistorik i Tilbud appl. 6161, således, at der nu er  mulighed for historik i de mest 
relevante applikationer såsom; 

 o 6116 - Varekort

 o 6176 – Fremmede vognmænd inkl. afd cirkulære og betalingskort

 o 6191 - Systemfilen

 o 6192 - Afdelinger

 o 6111 - Speditionskunder

 o 7101 – Egne vogne

 o 6181 – Chartek

 o 6200 - Bookinger

Som sagt, så henviser vi til funktionsopdateringen for rls. 7.7, hvis I ønsker mere info. 

Flere af de nævnte funktioner kan kræve opsætning og tilkøb af moduler. 
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Kontakt 

Kontakt Nicolai Smet Andersen på 

telefon 7220 7789 eller mail nisan@eg.dk


