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Ny ASPECT4 Client
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Unified User Interface
Responsivt design

Masser af nyt features som omtalt i formiddags
TaskGuides
Mulighed for farvelægning af firmaer
Server-side-sortering
Fastfrys kolonne
M.m.



Ny ASPECT4 Client
Før og efter billeder
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Demo



Ny plukkeapp
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Understøttelse af plukkeprocessen i pluk og pak

Undgå papir

Altid seneste plukkeseddel

Automatisk fordeling og prioritering af plukkesedler

Tilføjelse af paller, emballage o.l.

+ meget mere



Demo



Bemærkning til sag
Opret bemærkning til sag

Via Stepping Stone-link

Workflow sikrer automatisk opfølgning

Kan fx bruges, hvor en bestemt person skal prissætte ordren
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Udvidelse af rabatfelter
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Databasen blev udvidet i release 3

Alle skærmfelter i klienten er udvidet til maksimalt 99,999 %

Alle udskrifter (hvor der er plads) er udvidet til 99,999

Der er begrænset visning i 5250-emulering

Der sker konvertering i forbindelse med opgradering til release 6

Vær opmærksom på integrationer!!!
BI-produkter
Query og QueryManager
ABC-integrationer



Udvidelse af rabatfelter
Sikrer bedre købsfakturamatch
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Totalstatus-app
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Hurtig optælling

Understøtter nuværende optællingsproces

Billeder af varen

Kan bruges til iOS og Android

Kamerascanning

'Bring your own device'



Totalstatus-app
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Andre spændende ting i
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6201 – Sagsregistrering
Mulighed for automatisk tilskrivning af leveringsgebyr som sidste linje på 
ordren

Visning af certificeringsnummer på ordrelinjen (FSC)

Mulighed for udenlandske postnumre i forbindelse med 
postnummervalidering

Visning af alternative lokationer via nyt Stepping Stone-linkmodul

'Vis statistiklinjer' (F9) viser nu også kostpris, dækningsgrad og 
leveringsadresse



Andre spændende ting i
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6208 – Turplanlægning

Registrering af kørselstidspunkt

Mulighed for ændring af plukkedeadline

Visning af geo-lokationer

Plukkestatus



Andre spændende ting i
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6299 – Ordreoprydning

Ordrekode 5 bliver ikke længere frigivet automatisk, men bliver 
udskrevet på 'optaget'-listen

6320 – Fakturalinjer, vis pr. kunde

Der er ny 0128-parameter til angivelse af, om man ønsker 
kopiering af leveringsadresse eller ej (skal altid med eller med valg)



Andre spændende ting i
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6401 – Lynprint

Automatisk afsendelse af ordrebekræftelse 

Udskrift af logistikforside til følgesedlen

Udskrift af plukke- og chaufførinformation på 
ordrekladder og følgesedler

6287 – Kontrollister

Mulighed for stedbestemt printstyring via appl. 0225
Afsnit 7629 udgår



Andre spændende ting i
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6606 – Prissætning

Mulighed for ændring af læsehierarki fra prisgruppe, 
indeksgruppe, rabatgruppe (PIR) til rabatgruppe, 
indeksgruppe, prisgruppe (RIP) via ny 6000-parameter

Ny prismetode '6', der kan overstyre bedste pris på en 
særaftale, så kunden altid får til samme pris, uanset om der 
findes en kampagne



Andre spændende ting i
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7121 – Vedligehold kampagner og kundesæraftaler

Flerstyk-antal er udvidet til at kunne indeholde 99.999.999,999

'Index' og 'Flerstyk kategori' er tilføjet i tabellen

Vedligeholdelse af prismetode '6'



Andre spændende ting i
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7142 – Vedligehold kalkulationsregel

Mulighed for at designe egne kalkulationselementer, som kan indgå i 
kalkulationen, fx en avance-% på varens stamoplysning, så man kan undgå 
flere forskellige kalkulationer afhængigt af avancen

Felterne defineres i afsnit 6624 og 7720, og oplysningerne gemmes i 
VARSUPT1

7145 – Vedligehold lageroplysninger

Genberegning af min./maks. med F7



Andre spændende ting i
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7176 – Leverandørmaster

Mulighed for at ændre opdateringsprofil på alternative leverandører, så 
man kan vælge opdatering af andre felter, når der er tale om en alternativ 
leverandør

Dette sættes op i appl. 7181 – Felttabel til leverandørmaster

7192 – Sammenhængende varer

Overstyring af varenummer fra webshop

Mange muligheder fremover



Andre spændende ting i
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7228 – Ankomstoversigt

Mulighed for visning af leveringsadresse fra rekvisitionen via ny 0128-
parameter

7295 – Gendan varekrydsreference

Mulighed for at afvikle applikationen i drift. Der behandles nu en vare ad 
gangen. Dette kan sættes op via en ny 0128-parameter.



Andre spændende ting i
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7309 – Vis priser, beholdning

Mulighed for at se beholdninger i andre firmaforhold

7416 – Udskrift af hyldeforkant

Flerstykspriser på hyldeforkanten ved prismetode 2 eller 3

3 ekstra felter på udskriften: VAFF01, VAFF02 og VAFF06



Andre spændende ting i
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7423 – Disponeringsforslag

3 nye disponeringskoder: 'I', 'J' og 'K'
Oprunding til nærmeste heltal
Sæt minimum til 1 eller 2

7451 – Udvælg varer til cyklisk optælling

Udsøgning på nærlokation med 3 muligheder
Udsøg på både nær- og fjernlokation
Udsøg kun på nærlokation og uden fjernlokation
Udsøg på nærlokation



Andre spændende ting i
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7457 – Udskriv indtastet status

På listen over ej optalte er følgende oplysninger tilføjet:
Lagerenhed
Total kostpris
Dato for seneste salg
Dato for seneste køb
Markering for, om varen er inaktiv

7M01 – Vareinfo-app

Fjernlokation og alternativ lokation er tilføjet



Andre spændende ting i
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7M02 – Chauffør-app

Mulighed for at gemme enhedens geo-lokation, når der udføres:
Placeret på bil
Fortryd placeret
Jeg er kørt
Leveret
Fortryd leveret
Jeg er færdig med turen



Adressevalidering
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Udvidelse af postnummerkontrol
6201 – Sagsregistrering
7201 – Rekvisitionsindtastning
6101 – Byggeplads
6102 – Kundekort
2111 – Debitorvedligeholdelse
3111 – Kreditorvedligeholdelse

Undgå at køre til en ugyldig adresse

Hjælper brugeren til at vælge den korrekte adresse

Google webservice



Adressevalidering
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Varebilleder i tabeller
'Mouseover'-funktion på varenummer

Søgetabeller i nøgleapplikationer (6201, 7201,7202, 7260, 7309 
mv.)

Henter billeder online fra DB, NOBB eller Finfo
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+ mange andre spændende ting



Næste 

indlæg

Lokale: 4C Spor: Ind- og udgående logistik anno 2017


