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Nogle af de store highlights til cockpit er: 

• Valgfrit kun at få vist enten afhentnings- eller leveringsled

• Muligt samlet at disponere begge led på kortet, men kun visning af et led

• Dækningsbidrag vises på kortet, når turen forkalkuleres 

• Afhetnings- og leveringsbemærkninger kan konsolideres til et felt

• Ved charteque-oprettelse kan år/måned tages fra første booking

• Muligt at huske sortering samt summere i kolonne via musen

• Transparens kan nu via slider slås til/fra i cockpit

• Muligt at fravælge visning af ressourcer i cockpit

• Autoindsættelse af bro/færger kan nu droppes via styring af egen koder

• Det er muligt at konfigurere op til 5 ekstra kolonner i bookingoversigten med ekstra  
information til disponenterne

ASPECT4 Transport release 
Så kom tiden til ASPECT4 Transport release Y23Q1. Herunder vil vi opridse 
de største highlights fra releasen. Ønsker I at se flere detaljer kan I, som altid, 
læse releasenotes.  

I denne release er der kommet endnu en stor opdatering til NewPlanning, så 
det bliver mere endnu brugervenligt. Samtidig kommer der flere muligheder 
for individuelle tilpasninger hos jer. Flere elementer er blevet tilføjet autofor-
kalkulationen som samtidig nu også kan bruges sammen med P44
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Vil du have flere detaljer?

For flere detaljer henviser vi til releaseno-

tes til ASPECT4 Transport release Y23Q1.

Flere af de nævnte funktioner kan kræve 

opsætning og tilkøb af moduler. 

Kontakt os 

Kontakt ASPECT4 på telefon 7220 7908 

Eller skriv til os på kontakt@eg.dk

Autoadvisering 

Advisering er gjort simplere, så brugeren nu kan markere et antal bookinger 
i flerleddet disponering og vælge ”udsend mailadvis”. Herefter fremfindes 
mailadresse på kunden og simpel mailadvisering afsendes automatisk. 

Hvis mailadresse ikke findes, sendes advisering til brugeren. Indhold i mail styres af 
faste tekster, og det er samtidig muligt at indsætte mere standardinfo end tidligere, 
samt tabel med varelinjer.  

Kan tilpasses, så adviseringen også kan sendes direkte fra bookingregistreringen 
ved at vælge ”ret-mail”, så vises samme adviseringsvindue. 

Chauffør-appen er blevet udvidet med nye funktioner, som letter dagligdagen

I emballageregistreringen er det gjort lettere for chaufføren at registrere emballage 
korrekt. 

Der kan opsættes flere faste emballagetyper, så chauffør kun indsætter antal. 
Samtidig dannes emballagekvittering straks pr. mail til afsender ved afhentning.  
Til slut summeres emballage og der laves en samlet emballagekvittering til 
modtager på alt emballage, som modtages på turen.  

Derudover medsendes chaufførinstruks fra instruksbilledet i flerleddet disponering 
nu også til app, så det er muligt at overdrage mere info til chaufføren. 


