
TRANSPORT
Flere nyheder fra ASPECT4 Transport
Få overblikket over de nye moduler og 
muligheder, der gør en forskel i ASPECT4 
Transport.

FINANCE
Kombi: GDPR i Finance og HRM
Hvad skal du vide og huske? Få svaret 
her. Hør også om nye funktioner til at 
anonymisere og muligheder for at kom-
binere med ASPECT4 Workflow.

HRM
Den nye ferielov
Hør mere om, hvordan du håndterer den  
nye ferielov i ASPECT4 HRM.

 

FASHION
Endnu bedre salg på fremtidens  
globale marked
Se de nye muligheder for websalg globalt, 
bl.a. integration med markedspladser og 
tegnsæt i adresser. Få også en intro til 
smartere dokumenthåndtering.

LOGISTIK
Det kan robotterne i ASPECT4 Logistik
Præsentation af Release 7-standardrobot-
ter og hvordan din virksomhed kan få stort 
udbytte af nyhederne under “Attachments”.

TRÆLAST
Det kan robotterne i ASPECT4 Trælast
Vi præsenterer vareændringer direkte fra 
regneark. Du får også indblik i, hvordan du 
nu automatisk kan oprette ordrelinjer på 
byggesager og samtidig få dokumentet 
gemt og derved spare tid.

TRANSPORT
Robotics og automatisering  
i ASPECT4 Transport
Hvilke arbejdsgange kan vi automatisere 
med fordel? Få svaret. Vi ser på flowet 
fra modtagelse og booking til levering og 
fakturering.

FINANCE
Robotics og Attachments  
i ASPECT4 Finance
Introduktion til mulighederne med Robotics 
og Attachments i ASPECT4 Finance.  
Hør også det vigtigste om moms og mere 
om indholdet i Release 7.

HRM
Den nye ferielov
Hør mere om, hvordan du håndterer den  
nye ferielov i ASPECT4 HRM.

TECH#1
Effektivisér med Attachments
Kom tæt på en stor Release 7-nyhed. 
ERP-informationer kan suppleres med filer 
og dokumenter. Via cases ser du, hvor-
dan daglige processer kan effektiviseres 
meget enkelt.

TECH#2
Byg og sæt dine egne  
softwarerobotter i spil
 Deep-dive-session om de nye software-
robotter i ASPECT4: Gevinster og teknikker 
til at automatisere. Lær at bygge, træne og 
sætte dine egne softwarerobotter i spil.

TECH#3
Go further med ASPECT4
Tag med ind i fremtidens endnu mere 
fleksible ASPECT4! Hør om muligheder for 
at bygge nye effektive snitflader til andre 
løsninger i en Best-of-breed-strategi. Få 
et dybere indblik f.eks. i nye muligheder for 
deep-linking i ASPECT4 Client for Web og 
se, hvordan du med ASPECT4’s nye soft-
warerobotter kan kombinere de forskellige 
teknologier.

Spor 1  Kl. 13:30-14:30

Spor 2  Kl. 15:00-16:00
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FASHION
Flere nyheder fra ASPECT4 Fashion
Se hvordan I med den nye ‘Robotic’-funktion-
alitet kan fjernstyre ASPECT4 med data fra fx 
regneark. Se også de andre nyheder i Release 7.

LOGISTIK
Nyheder der giver merværdi  
i ASPECT4 Logistik
Få særlige nyheder for logistikkunder: Blandt 
disse kan fremhæves en hel ny måde at 
tilgå ordrer på tværs af geografiske regioner 
og firmastrukturer (Shared Service), samt 
muligheder for søgninger, der både har helt nye 
søgemuligheder i sig og samtidigt ikke mindst 
performer godt.

TRÆLAST
Nyheder der giver merværdi  
i ASPECT4 Trælast
Hør om flere Release 7-nyheder som nummer/
adresseudvidelse, tabelvedligeholdelse og æn-
dringer til logistikprocesser, fx turplanlægning.

TECH#1
Effektivisér med Attachments
Kom tæt på en stor Release 7-nyhed. 
ERP-informationer kan suppleres med filer 
og dokumenter. Via cases ser du, hvor-
dan daglige processer kan effektiviseres 
meget enkelt.

TECH#2
Byg og sæt dine egne  
softwarerobotter i spil
 Deep-dive-session om de nye software-
robotter i ASPECT4: Gevinster og teknikker 
til at automatisere. Lær at bygge, træne og 
sætte dine egne softwarerobotter i spil.

TECH#3
Go further med ASPECT4
Tag med ind i fremtidens endnu mere 
fleksible ASPECT4! Hør om muligheder for 
at bygge nye effektive snitflader til andre 
løsninger i en Best-of-breed-strategi. Få 
et dybere indblik f.eks. i nye muligheder for 
deep-linking i ASPECT4 Client for Web og 
se, hvordan du med ASPECT4’s nye soft-
warerobotter kan kombinere de forskellige 
teknologier.


