RELEASE
Y22Q3
ASPECT4 Transport release
Så kom tiden til ASPECT4 Transport release Y22Q3. Herunder vil vi opridse
de største highlights fra releasen. Ønsker I at se flere detaljer kan I, som altid,
læse releasenotes.
NewPlanning er som nævnt en kontinuerlig proces. Der er nu endnu flere
automatikker og kortet er blevet mere overskueligt.
• Alle charteques bliver automatisk ruteberegnet og forkalkuleret, mens du arbejder videre
med den næste tur.
• Kort gemmes så det hurtigt kan vises og ved ændringer ruteberegnes og forkalkuleres
igen automatisk.
• Når charteque dannes foreslås broer og færger, som passer på turen.
• Cockpit er blevet gjort mere enkelt og overskueligt, samt ”tomme” værdier bliver blanke.
• Kort er yderligere udvidet, så den disponerede rute nu kan ses på kortet og ruteberegnes
direkte når der disponeres.
• Farlig gods information kan medsendes til PTV ruteberegninger, så der tages højde for
tvangsruter og tunnelkoder.
• På varekortet er det muligt at kalde PTV og se mulige færgeruter direkte.
• Geokodning på kunder er opdateret til nyt kort materiale så geokode kan klikkes frem på
kort og kan flyttes manuelt.
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Chauffør app er blevet udvidet med nye funktioner som letter dagligdagen.
• Når der laves log til bookinglog, skrives nu chaufførens brugernavn.
• Når der i app ændres kolli og/eller vægt så vises ny kolli og vægt i app.
• Når der sendes info til appen, skrives aktuelle brugere i bookinglog.
• Ved levering til terminal, skrives oprindelig leveringsadresse også.

Vi har til denne release arbejdet med småforbedringer, som er småting der
gerne skulle lette jeres hverdag.
• På booking er der tip på felt ”faktureret”, som viser enten forudberegning eller endelig
fakturering.
• Booking kan også disponeres direkte på charteque når åbnet via flerleddet disponering og
DisponeringsCockpit.
• Alle dato felter kan nu autoudfyldes med måned og år. Så fx blot indsæt 22 og så tilføjer
klient selv måned og år og udfylder derfor felt med 220922 eller 1510 så udfylder klient
selv med 151022.
• I booking historik appl. 6501 er bookingnummer nu for udfyldt med afdeling og år.
• Ved automatisk vognkreditering i appl. 6570 bruges nu F16 tast, som genvej så du med
tastaturet kan sætte beregningen i gang.
• Når der udstedes en vognkreditering med trækkerskifte, så skrives ’/Shift’ i fakturatekst, så
det er synligt for vognmanden.
• Ved print af eget fragtbrev er det muligt at få print samlet i en mail i stedet for en mail per
fragtbrev.
• CRM-system har fået en række tilpasninger og forbedringer.
• Muligt blot at markerer på booking at det er ADR gods, uden at angive fuld ADR information

Kontakt os
Kontakt ASPECT4 på telefon 7220 7908
Eller skriv til os på kontakt@eg.dk
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Vil du have flere detaljer?
For flere detaljer henviser vi til releasenotes til ASPECT4 Transport release Y22Q3.
Flere af de nævnte funktioner kan kræve
opsætning og tilkøb af moduler.

