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Kopi af vareoplysninger i 6107

Rabatter
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B2B-løsningen
Katalograbatter
Det nye rabatkoncept
Katalog i 2 niveauer
Visning af priser i oversigten
Billede, der følger den farve, man taster i
Visning af lagerantal
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B2C-integrationsmoduler
Kan også anvendes, hvis man ønsker en 
B2B-løsning fra en anden leverandør

Integration til 2 nye betalingsgateways 
– ePay og AltaPay

Tilsætning af standardpriser
"ASPECT4" som underleverandør til anden webshop

Capture og evt. 
refund

Data til 
shoppen 

Online lager-
forespørgsel

Online ordrer 
fra shoppen

Plukning og 
fakturering
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CRM-løsningen (CrossPad)
Kopiering af salgsordre
Arbejde med besøgsrapport

Med/uden opfølgning
Billeder
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Billeder på ordrebekræftelser

Elektronisk arkivering af ordrebekræftelser
Arkivering direkte fra DocManager
Visning på Infoboard

Det fungerer også på fakturaer

Kode på salgskanal, så alle ordrelinjer får 
indeværende uge som default leveringtermin
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CrossPad-apps til lageret
Tilknytning af varer til lokationer
Pluktilbagemelding

ASPECT4 Fashion som butiksløsning
Let oprettelse af fremmede varer
Import af vareoplysninger 
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Kreditorfakturabehandling i ASPECT4 Fashion
Modtagelse af faktura via mail
OCR-behandling af pdf
Godkendelse via Workflow
Visning af bilag direkte i klienten
Logning af hændelser i Activity Stream
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Unified User Interface 
Det nye standardiserede look

Bedre udnyttelse af forskellige 
skærmstørrelser
Udvalgte applikationer kører web
Sammensatte felter
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Ny 6309 -> 6378
Byfornyelse

Bedre udnyttelse af skærmen
Nye funktioner, når der er relaterede råvarer

Den gamle 6309 får lov til at eksistere i release 6, men forsvinder i release 7
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Opfølgning på indgående logistik
Ny ASPECT4 Client-applikation (8148)

Erstatter pc-shippingklienten (den vil findes uforandret i release 6, men vil udgå i 
release 7)
Tabeldesign
Filtre
Sortering
Fastfrysning af kolonner
Multivedligehold og singlevedligehold
Splitning

Leverandørportal
Udskrivning af kasselabels
Sikkerhed
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Arkivering og visning af dokumenter (cloud-arkiv)
Release 5

Fakturaer, ordrebekræftelser og kreditorfakturaer gemmes på IFS'en
Fakturaer og ordrebekræftelser kan vises via Infoboards
Kreditorfakturaer via applikationerne

Release 6
Alle dokumenter, der produceres via DocManager, kan arkiveres med selvvalgte nøgler
Alle dokumenter, der modtages, kan arkiveres via mail (med vedhæftede dokumenter)
Visning via Stepping Stone og applikationer
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Oprydning
Kørsel, der automatisk kan køre alle oprydninger

Opsæt, der angiver, hvor lang tid data skal gemmes (pr. datatype)

Nye oprydningskørsler til:
Følgesedler
B2C-oplysninger
Råvarelagertransaktioner
3PL-transaktionslog
IFS-objekter i udvalgte mapper

Skal køre i robotten en gang pr. måned



Opgraderingsweekender
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Der planlægges med følgende weekender:
10.-11. marts
7.-8. april
5.-6. maj

Uddannelsesdag i ugen før weekenderne



Spørgsmål?
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Pause


