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Velkommen
Fokus på Unified User Interface

Ser på Engagement platforme

Gennemgang af udvalgte andre nyheder
Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer
Delivery Duty Paid (DDP) / Delivery At Place (DAP)
Forbedret fejlhåndtering i workflows 
Momshåndtering ved salg over grænser

Flere nyheder i spor 2

Releasebeskrivelsen kan hentes via appen
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Unified User Interface
Engagement platforme

ASPECT4 Client
CrossPad
ASPECT4 Client for web

Google Chrome, Chronium, Edge …
Safari
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ASPECT4 Client for web
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Intention: At kunne drive et salgskontor med tilhørende 
lager uden at installere ASPECT4 klienter

Resultat: Store dele af funktionaliteten i ASPECT4 Logistik 
kan nu afvikles i en browser 

Eksempel på flow i et "salgskontor" vises i spor 2

Mobile medarbejdere vil få stor nytte 
Sælgere, medarbejdere i produktionen og på lager m.fl.
og dermed meget lettere support af mobile medarbejdere – de kan selv!

Gælder også stationære medarbejdere, der midlertidigt er mobile

Lettere linkadgang til ASPECT4 applikationer "udefra"
Fx link fra CRM-system i stedet for overførsel af data til CRM
Generelt er rigtig mange systemer og platforme gode til at håndtere links, men 
sjældent gode til at håndtere data! 
Stadig fuld kontrol over data, fordi data kun ligger i ASPECT4



Demo 





Scanning af leverandørfakturaer
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Nyt princip: match mod varemodtagelser i stedet for match mod skyldigt 
varekøb

Automatisk match, hvis faktura matcher en eller flere delleverancer

Giver mulighed for flere automatiske match 

Typiske situationer med manglende match:
Gebyrer ikke identificeret

Opsæt for tilladte afvigelser i gebyrer
Faktura matcher ikke delleverancer

Samlefakturering af flere ordrer
Kreditnota på del af faktura -> faktura + kreditnota dækker leverance
Afvigelser på faktura – beløb stemmer ikke med ordren
Faktura kommer før varerne

Nyt cockpit til at matche afvigende fakturaer (7769)
Demo i spor 2



Delivery Duty Paid (DDP) / Delivery At Place (DAP) 
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Leveringsbetingelser, der gør, at ordren først må faktureres, efter at varen er 
ankommet til kunden, fordi vi har ansvaret for varen, til den kommer til 
kunden

Styre, hvilke ordrer der umiddelbart må faktureres
Leveringsbetingelseskode tilføjet "Undlad straksfakturering af ordrer"
 => Ordrestatus hæves kun til 70 ved "Overfør til fakturering"

Hæves til 73 ved udskrift af følgeseddel og 75 ved leveringsopdatering

Differentieret styring af fremkomstdato
Beregning afhængig af leveringsmåde
 Forsendelsestider oprettes under Kunder (6128) eller Leveringsadresser (6129)

Bedre grundlag for at kunne frigive til fakturering
 Ideelt set er det bedste grundlag en tilbagemelding om, at levering ved kunden er gennemført
 POD

Mulighed for opdatering af fremkomstdato ved udskrift af følgeseddel
Særligt vigtig, hvis leveringsmåde ændres eller ved afvigende leveringsdato

Styring ved levering til søsterselskab
De nye faciliteter muliggør enklere styring af, at ejendomsrettet først overgår ved 
varemodtagelsen i søsterselskabet



Forbedret fejlhåndtering i workflows
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Hidtil en udfordring, hvis der var "logiske" fejl ved kald af 
modul fra et workflow

Fejl blev ikke rapporteret

Eks.: En automatisk proces skal godkende en kreditordre. Men 
ordren er uheldigvis låst, så det kan ikke gennemføres. De 
efterfølgende processer kan ikke blive udført som planlagt.

Der kan gå lang tid, før det opdages

Event and Exception Manager kan nu sættes op til at sende 
alertmail til udpegede workflowadministratorer





Momshåndtering ved salg over grænser
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Hidtil 
Ét firma kan sælge fra ét momsnummer

Ny funktionalitet
Kan levere fra et lokalt lager til kunden for at kunne servicere kunden hurtigt med varer uden at 
have et lokalt datterselskab
Kan optræde som et lokalt firma, dvs. håndtere indfortoldning, Intrastat og lign. for kunden
Korrekt håndtering af momsopkrævning ved udførelse af service i udlandet

Uddybes meget mere i spor 2



Det var, hvad vi så
Fokus på Unified User Interface

Engagement platforme

Gennemgang af udvalgte andre nyheder
Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer
Delivery Duty Paid (DDP) / Delivery At Place (DAP)
Forbedret fejlhåndtering i workflows 
Momshåndtering ved salg over grænser

Flere nyheder i spor 2 …

Releasebeskrivelsen kan hentes via appen
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Spor 2
Momshåndtering ved salg over grænser

Gennemgang af udvalgte andre nyheder
Modernisering af applikationshjælp
Opdatering af lagerjournaler
Alternativ søgning efter kunder og leverandører
Lette anvendelse af QueryManager
Log af feltstyringsidenter

Demo af cockpit til håndtering af afvigende  
leverandørfakturaer

Case med salgskontor og anvendelse af 
ASPECT4 Client for web

© EG A/S 13



Spørgsmål?

Husk evaluering i 
appen!
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Næste indlæg
Lokale: Her

Spor: ASPECT4 Logistik og det nye look

Fødselsdagskage


