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ASPECT4 Trælast/DIY  Y22Q2 

 

Releasenotes 

Client Release Notes  

OX00 – Fravalg af lagersteder via 7065 

Beskrivelse 

Fravalg af lagersted via 7065. 

Løsning 

Det er nu muligt at udelade lagersteder ved logon i klienten via ny parameter "Udelad fra 

lagerliste ved logon" i afsnit 7065 "Sted tabel". 

Adressevalidering trælast-modul (2111) 

Beskrivelse 

Fejlmelding når byggepladsens postnummer er forkert, er ikke tydelig nok. 

Løsning 

Fejlteksten er ændret så der nu står: Postnummer ikke korrekt for byggepladsen 

Validering af CVR nummer (2111) 

Beskrivelse 

Valideringsprogram (EG6601RB) i kundevedligehold skal ikke længere kontrollerer hvorvidt 

CVR-nummer (KDCIR) er udfyldt hvis K01N5 er 3 eller 4. 

Ændring 

Rettet, der valideres kun hvis parametre er sat til applikationen. 

Advarsel for at slette vare ved overførsel fra master (6201) 

Beskrivelse 

Når der overføres en varer fra leverandør masteren i 6201 og varen er slettet i eget 

varekartotek, så vises et advarselsbillede. men teksterne mangler. 

Løsning 

Rettet så teksterne nu igen vises på advarselsbilledet. 
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Capture udføres ikke på manuelt splittede ordrer (6201) 

Beskrivelse 

Split af reserveret beløb, så capture kan udføre på manuelt splittede ordre 

Løsning 

Rettet 

Genudskrift af plukkeseddel kommer ved direkte ordre (6201) 

Beskrivelse 

Der fremkommer et pop-up om genudskrift af plukkeseddel på ordre som er direkte, når man 

prøver at forlade med F16. 

Løsning 

Rettet. 

Går ned ved dobbelt farve (6201) 

Beskrivelse 

Hvis der anvendes adressevalidering og adressen ikke er nøjagtig, så dumper programmet da 

den både forsøger at sætte baggrundsfarven til rød og gul. 

Løsning 

Rettet, så baggrundsfarven aldrig kan blive rød. Cursor placeres i feltet der er fejl og fejltekst 

vises. 

Kan ikke søge på 40 karakterer i lev.adresse (6201) 

Beskrivelse 

I applikation 6201 kunne der ikke søges leveringsadresser på alle 40 karakterer 

Løsning 

Rettet. 
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Manglende systematik i genveje (6201) 

Beskrivelse 

Genvejstast i 6201 og 7309 for lageroplysning og historik er byttet om - sådan da... 

I appl 7309: Historik = Ctrl + Alt + h og lageroplysninger = Ctrl + Alt + l 

I appl 6201: Historik = Ctrl + Alt + l og lageroplysninger = Ctrl + Alt + h 

Hvilket nok skyldes, at historik i appl 6201 hedder Lagerbevægelser og lageroplysninger 

hedder Lagerbeholdning 

Løsning 

Ændret så: 

I appl 6201: Vis lagerhistorik = Ctrl + Alt + h og lageroplysninger = Ctrl + Alt + l 

Overlappende kampagner kan slås fra per sted (6201) 

Beskrivelse 

Det skal være muligt at slå bedste pris ved overlappende kampagner fra per lagersted. 

Løsning 

Det er nu muligt at sætte følgende parameter "Undlad bedstepris ved overlap. kampagner" i 

afsnit 7065 "Sted tabel". 

Redigere finanspost går i fejl (6201) 

Beskrivelse 

Når man redigere en finanspost, så dumper programmet. 

Løsning 

Rettet. 

Scan kundekort før det bliver muligt at sælge (6201) 

Beskrivelse 

Funktionalitet der gør det muligt at lave et opsæt som sikrer at et kundekort enten scannes eller 

indtastes, før det er muligt at oprette en ny sag i applikation 6201 Sagsregistreringen. 

Løsning 

Dette er udviklet således, når man forsøger at danne sagen direkte i applikation 6201 

Sagsregistreringen og hvis man forsøger at ændre kundenummer på sagen i 

udskrivningsbilledet. Derudover er der også lagt en validering ind i applikation 7201 

Rekvisition, registrering, hvor der kan dannes en sag tilknyttet rekvisitionen man opretter med 

option 8. Der valideres på kunder der har et kundekort tilknyttet i KUNKRTT1, med en aktiv 

status. Funktionaliteten benyttes ved at sætte parameteren "Skal kundekort scannes i 6201 før 

salg" i afsnit 7980 til 1.  
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Udehold kunder fra andre lagersteder (6201) 

Beskrivelse 

Der skal være mulighed for at afgrænse søgning og valg af kunder i forhold til sted oprettet i 

K03N2 på kunden. 

Løsning 

Nyt afsnit 6105 "Kunde/Lager tilladelse". 

Fritekst kundesøgning er nu opdateret til at anvende applikation 2658 "Søg debitor" i stedet 

applikation 2657 "Debitor, fritekstsøgning".  Ligeledes er kreditorsøgning er også ændret til 

3658 "Søg kreditor" i stedet applikation 3657 "Kreditor, fritekstsøgning". 

Husk applikationstilladelser. 

Validering af enhedsfelt i 6201 og 7201  

Beskrivelse 

I 6201/7201 skal der være validering på enheder, som man indtaster på en skaffevare (enhed 

XXX). Styres via opsæt i appl. 29 for 6000/7000. 

Løsning 

Rettet 

Vare afmomses ikke ved fremtidig prisdato (6201) 

Beskrivelse 

Hvis der trækkes varer fra leverandør-masteren og en vare har dato for ny pris i fremtiden., så 

afmomses salgsprisen ikke og dermed lægges der moms til igen.  

Løsning 

Rettet. Parameter fra afnit 7901 ("Vejledende priser er incl. moms Ja/Nej") blev ikke læst 

korrekt (ikke shinnet korrekt).  

Vis statistik, beregning af DG (6201) 

Beskrivelse 

DG beregnet forkert da salgspris var incl. moms 

Løsning 

DG beregnet med salgspris excl. moms 
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Opdaterer "ej fakturerede ordrer" (6204) 

Beskrivelse 

Hvis man anvender applikation 6204 til løft af ordrer og i denne åbner for redigering af en 

ordre, så vil tælleværker til 'Ej fakturerede ordrer'  (KEBL9) på debitoren blive opdateret 

unødigt. 

Løsning 

Rettet 

Rute beregning (6208) 

Beskrivelse 

Der ønskes integration til PTV rute beregning. 

Løsning 

Hvis der anvendes adresse validering, er det nu muligt at beregne ruter. 

Dette er betinget af licens til EG og aftale med PTV. 

Frigiver ikke alle ordre (6209) 

Beskrivelse 

Ordre kan være låst uden at de kan låses op i 6209 (hvor ORWSID er blank, men OKWSID 

ikke er) 

Løsning 

Rettet 

Dannelse af følgeseddel alle sager til arkivering MultiArkiv (6210) 

Beskrivelse 

Der ønske mulighed for automatisk udskrift af følgeseddel og faktura til multiarkiv, hvis de 

ikke tidligere har været udskrevet. 

Løsning 

Dette er nu muligt via nye 0128 parametre "PrinterID til Arkiv følgeseddel" og "PrinterID til 

Arkiv faktura" til applikation 6210 "Bogføring, salg (faktura/kr.nota)". 

Der laves capture før fragten flyttes til restordre ved nul pluk (6210) 

Beskrivelse 

Når en fragt flyttes til restordren, pga alle andre varer går i rest, forsøges der alligevel capture 

på den oprindelige ordre. Dette skyldes at ordrebeløbet ikke var blevet nulstillet på den 

oprindelige ordre 

Løsning 

Rettet 
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Tilføje information på poster fra WEB ordrer ændring (6210) 

Beskrivelse 

I forbindelse med bogføring af WEB ordrer skal kundeposterne markeres for, at der er tale om 

en WEB ordre, som dermed kan udeholdes fra rente, rykker mv. i Finance. 

Løsning 

Der er tilføjet en ny parameter i afsnit 6180 'Aktioner pr bestillingsmåde': 

Hvis  'Markering med WEB på debitorposten' har værdien 1, vil debitorposten i ekstrafelt 2 

(DCEXA2) med  værdien 'WEBIC', hvis der er capture på ordren og WEB, hvis der ikke er 

automatisk capture. 

Tilføje WEB ordrenummer på debitorposter (6210) 

Beskrivelse 

Der ønskes overførsel af web-ordrenummer til debitorposten. 

Løsning 

Der er tilføjet en ny parameter i afsnit 6180 'Aktioner pr bestillingsmåde': 

Hvis  'Medsend ordreId til debitorposten' har værdien 1, vil indhold fra OKKRNR (rekv nr) 

overføres til debitorposten i ekstrafelt 5 (DCEXA5) 

Henter forkert faktura til visning/genudskrift (6212) 

Beskrivelse 

Ved søgning på kundenummer og specifik leveringsadresse, så hentes der forkert faktura til 

visning/genudskrift. 

Løsning 

Rettet. 

For stor rabat kan indtastes (6251) 

Beskrivelse 

Der kan indtastes rabat % > 100% i 6251, hvilket kan forsager at andre programmer dumper. 

Løsning 

Der kan nu max indtastes 99,99 i rabat feltet.  

Går i fejl (6269) 

Beskrivelse 

Switch journal går nogle gange i fejl. 

Løsning 

Rettet så journals gemmes før sletning. 
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Fejler, da faktura- og sagsnummer har forkert længde (6295) 

Beskrivelse 

Faktura/sagsnumre ikke udvidet til 11 cifre 

Løsning 

Rettet så faktura/sagsnumre udvidet til 11 cifre.  

Genudskrift af faktura mangler (6320) 

Beskrivelse 

Genudskrift af faktura mangler efter visning af faktura. 

Løsning 

Det er nu igen muligt at genudskrive faktura efter visning. 

Husker ikke sortering (6343) 

Beskrivelse 

Hvis man sorterede på kolonnen beløb incl. moms i faldende orden, og har valgt vis på en linje, 

så huskes sorteringen ikke når man returnerer til oversigten. 

Løsning 

Rettet. 

Ledetekst rettes (6380) 

Beskrivelse 

Stavefejl i 6380 

Teksten 'VIS KUN IKKE FAKTUREREDE ORDRER' er ikke korrekt, og teksten 

ODREKODE skal rettes til ORDREKODE. 

Løsning 

Rettet (i UZA6380) 
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Forbedring til Pluk og Pak (6382) 

Beskrivelse 

Plukkeområde fra opsæt i afsnit 7067 og 7057 ønsker på  fanen 'plukkeområde' istedet for 

teksten fra afsnit 7158 

Løsning 

Når der benyttes 'pluk og pak' eller kaoslager vises plukkeområdet fra opsættet hertil. 

Applikationsparameteren 'Plukkeområde = antal cifre af lokation ' skal stå til 0. 

Hvis ikke der anvendes pluk og pak eller kaoslager , benyttes teksten på området fra afsnit 

7158. 

Der er 690 konvertering til udvidelse af arbejdsfil. 

FSC udskrift fejler ved træ i længder (6401) 

Beskrivelse 

{}Når 6000 parameter er slået til, at afsnit 9608 skal benyttes, og man så har et udløbet 

certifikat, så fjernes fint FSC oplysninger på udskrift for almindelige varer og pakketræ, men 

på træ i længder udskrives FSC oplysningen stadigvæk - det skal den ikke. 

Samme problemstilling gør sig gældende i 7301 udskrifterne 

Løsning 

Rettet 

Priser ordrekladder (6401) 

Beskrivelse 

Når ordrekladden udskrives på en vare og redigeringskoden på side 1 er "Blank", udskrives stk. 

prisen alligevel 

Løsning 

Rettet. 

I robotten genvises parametre ikke (6485) 

Beskrivelse 

Applikation 6485 var ikke forberedt til at kunne køre i robotten. 

Løsning 

Applikation 6485 er nu forberedt til at kunne køre i robotten. 

Datomodul EG6485R_J1 skal aktiveres i applikation 128 til 6485 i Program til jobafvikling. 
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Prissætning (6606) 

Beskrivelse 

Der skal udarbejdes licens til håndtering af time-kampagne i 7121. 

Licensen skal hedde KAMTO og være gældende fra R7. 

Løsning 

Licens KAMTO er nu lavet. 

Der tages ikke højde for ordrer med ordrekode 8 i udsøgningen (6708) 

Beskrivelse 

Ordrekode 8 fremkommer ikke når der søges i 6708, dette er problematisk i forhold til 

kontantsalgs ordrer, der skal benyttes i forhold til evt. kørselsplanlægning. 

Løsning 

Rettet så ordrer med kode 8 medtages (feltet ORWSID='PROTECT' accepteres på samme 

måde som ikke låste ordre, hvor ORWSID = blank)  

+/- antal dage virker ikke, når filtertype er 0. (6708) 

Beskrivelse 

Når der filter vælges udsøgning på 'Leveringsdato = dagsdato' kan der ikke vælges udsøgning 

på en enkelt dag. 

Løsning 

Rettet, så der nu kan vælges udsøgning på en dag. Hvis der vælges 1 dag i plus/minus udsøges 

på levering i morgen, og hvis der vælges 0/0  udsøges på levering på dags dato 

Ordrenummer og rekvisitionsnummer er kun 7 karakterer (6708) 

Beskrivelse 

I applikation 6708 kan der kun udsøges på 7 karakterer af ordrenummer og 

rekvisitionsnummer. 

Løsning 

Rettet, så der nu udsøges på korrekt længde på ordrenummer og rekvisitionsnummer. 

Sagsnummer kan vises dobbelt (6802) 

Beskrivelse 

Sagsnumre kan blive vist dobbelt efter ændring af en ordre. 

Løsning 

Rettet. 
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Diverse tilbageløb (6M01) 

Beskrivelse 

Der mangler kasse ID i ORDKBPT1, ordre udskrives dobbelt, ordrekode=9 udsøges og 

ordrekode 6 vises ikke. 

Løsning 

Manglende kasse ID, dobbelt udskrift og ordrekode=9 udsøges, er nu løst. 

Ordrekode 6 kan nu søges hvis man har følgeseddelkontrol tilladelseskode 1 eller større. 

Salgsapp (6M01) 

Beskrivelse 

Der er behov for en salgsapp beregnet til CrossPad. 

Løsning 

Den nye salgsapp er nu klar til brug under CrossPad. 

Afsnit 7668 er forkert i rel.7 (7020) 

Beskrivelse 

Messagemember UGR7668 til Afsnit 7668 er forkert i rel. 7. 

Løsning 

Rettet, så afsnit 7668 er reetableret til det korrekte udseende. 

Man kan ikke tilsætte "blank" via clienten i afsnit 7065 (7020) 

Beskrivelse 

Det er ikke muligt at vælge blank = aktiv i generelle registrer afsnit 7065 - Sted tabel 

Løsning 

Blank lagt ind som første valg i drop down med teksten 'Aktiv'  

Det er kun muligt af indtaste 1 karakter i sortimenskode (7111) 

Beskrivelse 

I varensstamoplysninger kan vi kun indtaste 1 karakter i sortimentskode. 

Løsning 

Ændret så det nu er muligt at taste op til 5 karaktere. 
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Fejl i historik opslag (7111) 

Beskrivelse 

Ved F2 på "Faktorfelter" vises historikken ikke for faktor men i stedet vises historik for enhed. 

Løsning 

Feltnavn for div. faktor-felter fremfindes nu korrekt og sendes til med til historik 

Kald fra 7150 til 7146 fungerer ikke (7111) 

Beskrivelse 

7111 kald fra 7150 til 7146 fungerer ikke. 

Løsning 

Det gør det så nu. 

Nyt datofelt til midlertidigt udsolgt (7111) 

Beskrivelse 

Dato for 'midlertidig udsolgt' anvendte tidligere feltet VAXN91, men ønskes flyttet til et nyt 

felt.  

Løsning 

Feltet VAATTR bruges nu til dato for midlertidig udsolgt. 

Feltet VAATTR har fået ændret ledetekst og kolonneoverskrift, hvilket er gjort via en 0690 

indgang, og da det er i VARSTMT1, skal der tages hensyn til regioner når der konverteres.  

Udvidelse af feltet sortimentskode fra 1 til 5 karakterer (7111 m.fl.) 

Beskrivelse 

Feltet sortimentskode skal udvides fra 1 til 5 karakterer. 

Løsning 

Feltet VASOTM udvides til 5 karakterer i filen VARSTMT1. 

Dette har afledede effekter i filerne: MSTSTMT1, MSTTRNT1, FAKSTAT1 hvor feltet også 

er repræsenteret. 

Desuden er der lavet et nyt felt i VARSTMT1 til styring af midlertidig udsolgt VAMIUS 

hedder det, og er er Ja/Nej felt (M/ ). 

Med applikation 690 afvikles 

Diverse filudvidelserne 

Udvidelse af Mastertabel beskrivelse med applikation 7F98 

Konvertering af afsnit 7072 

Konvertering af applikations  parametre til 7221  
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Nedgang når Wizard anvendes i rel. 7 (7122) 

Beskrivelse 

Automatisk oprettelse af relationer dør når godkend skærmbilledet skal vises 

Løsning 

Rettet 

Mangler tekster (7129) 

Beskrivelse 

Teksten 'Antal opdateres' vises ikke i 7129 

Løsning 

Teksten synlig gjort. 

Skærmbillede i 7150 er mast sammen (7150) 

Beskrivelse 

Tekst for altenativ leverandør - F18 fylder for meget. 

Løsning 

Tekst for alternativ leverandør. F18 vises kun hvis der alternative leverandører.  

  

Virker ikke ved robot optagelse (7152) 

Beskrivelse 

Varekøbsoplysninger (7152)  virker ikke ved robot optagelse. 

Løsning 

Er nu rettet. 

Udvidelse af tabel til visning af certificeringsnummer (7176) 

Beskrivelse 

Der er behov for visning af feltet MAFSCN ved overførsel/genoverførsel  

Løsning 

Tabellen i skærmbilledet i 7176 er udvidet med feltet MAFSCN Certificeringsnummer, så man 

hurtigt kan se, hvorvidt varen har et certificeringsnummer påført fra leverandøren. 
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Vareoprettelse ved overførsel fra leverandørmaster kalkulation giver forkert DG (7176) 

Beskrivelse 

Ved overførsel af vare fra leverandørmasteren vises forkert DG, hvis man i processen straks-

kalkulerer varen.  

Der tages ikke højde for varens momskode. 

Når man kalder varen frem igen, vises DG korrekt 

Løsning 

Rettet 

Ajurfør mængde pop-up kommer ikke frem ved sammenhæng til en ordre (7201) 

Beskrivelse 

Ajourfør mængde pop-up kommer ikke frem man ændrer i mængden på en rekvisition, der er 

tilknyttet en salgsordre 

Løsning 

Rettet 

Dump ved opdatering af rekvisitionslinje (7201) 

Beskrivelse 

7201 dumper hvis rekvisitionen først er overført til ordre og der efterfølgende ændres antal på 

rekvisitionslinjen. 

Løsning 

Rettet. 

F13 mangler aktivering af printer (7201) 

Beskrivelse 

Der er lavet ny parameter til applikation 7201 i afsnit 7981, hvor man nu kan bestemme, om 

brugeren, trods rekvisitionen er en EDI, stadigvæk vil have aktiveret at printeren er sat aktiv i 

Shift F1 billedet. 

Løsning 

Hvis dette ønskes, så skal værdien sættes ti, Nej, Ja eller Ja, uden tjek på EDl. 
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Libary til e-mail og telefonnummer (7201) 

Beskrivelse 

overførsel af data til intern handel ud fra afsnit 7750 tager ikke hensyn til evt. regionsbibliotek. 

Løsning 

{}Rettet, så når der skrives til TREEXL i et andet firma, skal librarylisten ændres til det nye 

firma, så regionsbibliotekerne komme øverst. 

  

Link til "vis rekvisition" (7384) fejler (7201) 

Beskrivelse 

Linket til kald af vis rekvisition virker ikke korrekt  

Løsning 

Rettet 

Lås for oversalg (7201) 

Beskrivelse 

Det er udarbejdet at man i appl. 7K30 kan markere om man må "købe" mere hos en intern 

leverandør end der er på det disponible lager. Man kan med værdien '1' markere at det skal 

være en advarsel og med værdien '2' er det en låsning. I appl. 7201 og 7203 vises 

låsningen/advarslen. 

Løsning 

Se ovenstående 

Nedgang ved børs (7201) 

Beskrivelse 

Hvis der rettes antal på en linje der er på børs, så går dumper programmet. 

Løsning 

Rettet så den ikke dumper længere. 

Varebørs på linje og søgebilledet (7201) 

Beskrivelse 

Der ønskes mulighed for at se om varen er tilmeldt varebørs i både søgebilledet og i de 

registrerede vareliner i applikation 7201. 

Løsning 

Ændret. Dette vises i et ny felt i tabellen med overskriften "Børs" 
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Ved købskamapgne mangler rabatter ved listepris (7201) 

Beskrivelse 

Hjælp til "Mængdegrænser" i appl. 7131 beskriver ikke hvorledes "Mængdegrænser" skal 

forståes. 

Løsning 

Hjælp er udvidet.   

Vis "Ja" i varebørs (7201) 

Beskrivelse 

Der vises "J" i vare-børs.  

Løsning 

Ændret til at vis "Ja" i feltet Vare-børs samt Gul baggrund 

Beskrivelse 

Når der anvendes splitkoder i 7202, så accepteres disse, og der vises korrekt i F14 billedet. 

Men når der dannes rekvisitioner i 7203, så tages der ikke højde for splitkoderne, og der dannes 

kun 1 rekvisition. 

Løsning 

Rettet 

Der skal slåes 2 parameter til. 0128 til 7203, der skal anvendes splitkoder sættes aktiv. desuden 

skal afsnit 7000 sættes aktiv mht. anvendes splitkoder. Husk at logge af, efter rettelse i afsnit 

0029/7000 

Opdatering af trælængder ved varemodtagelse af pakketræ (7204) 

Beskrivelse 

Oprettelse at trælænger efter retur fra 7144 fungerede ikke 

Løsning 

Rettet 

Udskriver ikke "påpladslægningssedler", hvis man er logget på andet lagersted end 

rekvisitionen er på (7204) 

Beskrivelse 

7204 udskriver ikke "påpladslægningssedler", hvis man er logget på andet lagersted end 

rekvisitionen er på. 

Løsning 

Ændret, så påpladslægningssedler nu udskrives med det sted, rekvisitionen er oprettet på. 
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F6-match kan dumpe (7205) 

Beskrivelse 

Hvis købskladden ikke ligger i et bundt, kunne EG7211RE dumpe. 

Løsning 

Rettet. 

Dumper i 6201 ved F8 (7211) 

Beskrivelse 

7211 (i vedligehold købsbilag) dumper når der tykkes på <F8> Dan ordre 

Løsning 

Rettet 

Fejler ved afstem mod EDI (7211) 

Beskrivelse 

Afstem mod EDI/varekartotek fejler, hvis der vælges en linje  

Løsning 

Rettet 

Automatisk varemodtagelse på interne leverandører kunder (7228) 

Beskrivelse 

Når man  anvender "kundesagsnumre" på interne forsendelser, så kan man ikke automatisk 

varemodtage disse. 

Løsning 

I applikation 7228 "Ankomstoversigt" er der udarbejdet mulighed for at kunne varemodtage 

automatisk på interne leverandører/kunder selvom der er kundesagsnummer på rekvisitionen. 

Workslow initieres fra ankomstregistrering (7228) 

Beskrivelse 

Send SMS advisering til kunde (via workflow) 

Løsning 

Rettet. Nyt felt på 128 parameter til 7228 

Fejler, når man fravælger Bonusgivende og Bonusberegning ved ændring af en post 

(7230) 

Beskrivelse 

Når man fravælger Bonusgivende og Bonusberegning, så dumper programmet. 

Løsning 

Rettet. 
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Automatiske rekvisitioner oprettes forkert (7260) 

Beskrivelse 

Opsættet er via 128 parameter til 7261 sådan, at rekvisitioner, der ikke har opnået 

frankogrænsen skal dannes i rekvisitionskode 1, men nogle gange bliver de dannet med 

rekvisionskode 3. 

Løsning 

Rettet. 

Udvidelse af opgave vedr. mailafsender via 7413/7260 (7260) 

Beskrivelse 

Når der oprettes rekvisitioner ud fra automatiske dannede forslag, sættes sagsbehandler til den 

bruger, der afvikler 7261 jobbet 

Løsning 

Ændret, så sagsbehandler sættes til den ekspedient, der har oprettet forslaget, 

hvis  applikationsparameter til 7260: 

Sæt sagsbehandler til aktuel bruger . : 1  

  

Opdaterer ikke korrekt i reserveret mængde (7290) 

Beskrivelse 

Hvis samme ordrenummer ligger på forskellige firmaer, får 7290 ikke altid opdateret korrekt i 

reserveret mængde, da den ikke skelner i læsningen af ordrer mellem firmaer 

Løsning 

Rettet 

Kan ikke startes fra menuen (7325) 

Beskrivelse 

Ved kald til applikation 7325 fejlede programmet med en manglende fil. 

Løsning 

Applikationen kan og skal KUN kaldes fra 6202/7201, men kaldes den alligevel fra menuen, så 

kommer man tilbage til menuen uden fejlmelding 
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Nedgang hvis sagsnummeret er for langt (7382) 

Beskrivelse 

Nedgang i appl. 7382, hvis sagsnummeret er for lang. 

Løsning 

Rettet. 

Afsender via 7261/7413 (7413) 

Beskrivelse 

Når der via 7413 Udskrift af rekvisitioner pr. sted sendes rekvisitioner pr. mail, så benyttes 

mailadressen på brugeren, der afvikler jobbet via jobrobotten, som afsender adresse. 

Det er et problem når det er en jobrobot-bruger der kører 7413. 

Løsning 

For at kunne overstyre parameter i afsnit 0663 "Anvend aktuelle brugeroplysninger ved 

afsendelse af mail" oprettes der et ny 128 parameter til 7413 "Benyt mailadresse fra 

sagsbehandler" Ja/Nej. 

Programmet EG7675RB2, der skriver i RKVHSTT1, ændres, så der undersøges om 128 

parameter til 7413 er sat til Ja. 

Hvis dette er tilfældet, så skal afsender mailadresse ikke hentes via EG0666RA, men i stedet 

fra Sagsbehandler (RHSAGB) fra rekvisitionen, og tilsættes ud fra sagsbehandlerens 

mailadresse i 0110. 

Det gøres ved at sætte feltet RIUSER til brugerid via RHSAGB. 

Findes der ikke en mailadresse på den pågældende sagsbehandler, benyttes mailadresse på den 

brugerprofil, der benyttes til afvikling af 7413. 

Hvis 128 parameter til 7413 Benyt mailadresse fra sagsbehandler er sat til Nej, så skal der ikke 

ske ændringer i den måde programmet finder mailadressen. 

Kampagner på hyldeforkant (7416) 

Beskrivelse 

Kampagnenummer (KAMPNR) ønskes på hyldeforkant 

Løsning 

Tilføjet 
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Viser ikke indhold i bemærkningstekst (7821) 

Beskrivelse 

Bemærkningstekst mangler i oversigten 7821 

Løsning 

Bemærkningstekst lagt ind (igen) 

Lagersted, ved genindlæsning i 7A62 (7A62) 

Beskrivelse 

Når en kampagne slettes i applikation 7A62, slettes de tilhørende lagersteder også, så man skal 

vælge dem igen efter at kampagnen er overført igen. 

Løsning 

Via en ny applikationsparameter til 7A62 "Ej slet af tilhørende lagersteder" kan man vælge, at 

lagersteder IKKE slettes, når kampagnen slettes. Parameteren skal sættes til 1 for at man 

undgår sletning af lagersteder. 

Kørselsliste er sorteret forkert (7M02) 

Beskrivelse 

Der sorteres ikke korrekt på sekvensnummer. 

Løsning 

Rettet så der nu sorteres efter sekvensnummer igen. 

Der ryddes ikke op i midlertidige filer som plukkeappen danner (7M03)  

Beskrivelse 

I forbindelse med at Pluk & Pak app'n og Chauffør app'n bruges, dannes der mange filer i 

biblioteket "TEMP". Disse dannes når der udføres SQL-kommandoer. 

Løsning 

Når Pluk & Pak app'n og Chauffør app'n forlades bliver ovennævnte filer i TEMP slettet. 

Fjerne advarsel ved plukning af 0stk (7M03) 

Beskrivelse 

Ingen advarsel ved (afvigelse af) plukning af 0 stk. 

Løsning 

Rettet 
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Kurvescan ved afslutning af pluk (7M03) 

Beskrivelse 

Løsning skal sikre at plukkeren får lagt følgesedler og labels på de rigtige ordrer, når de 

afslutter deres pluk i plukkeapp'en. 

Løsning 

Der er lavet en ny 110-parameter til 7M03 som bevirker at der kan scannes en "kurve"-label i 

forbindelse med afslutning af et pluk, 

dvs. at det nu er muligt at scanne enten en plukke-seddel eller en kurve-label.  

Opfrisk plukkelisten fejler (7M03) 

Hvis der søges på et varenr under plukning og varen ikke findes i listen vises der et tomt 

skærmbilled med kun søge værdien i søgefeltet. 

  

Problemer med visning af sagsnummer (7M03) 

Beskrivelse 

I listen over mulige plukkelinjer, vises der kun 8 cifre af sagsnummer. 

Løsning 

Ændret således at der nu vises alle 11 cifre af sagsnummer. 

Cyklisk optælling med omregning (7M04) 

Beskrivelse 

Når der bruges omregning-knappen, så opdateres bundet ikke med antal. 

Løsning 

Antal opdateres nu på bundtet, når der vælges antal ved brug af omregningsknappen 

Forkert validering af optalt og beholdning (7M04) 

Beskrivelse 

Forkert check i forbindelse med Advarsel / Dannelse af opfølgningsbundt. 

Løsning 

Check om der skal advares / dannes opfølgningsbundt er så der valideres mod Info-lager hvis 

bundtet er dannet med 00:00. Hvis bundt er dannet med et klokkeslet, så valideres der mod 

beholdning på CYKLIN. 
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Udvidelse af Cyklisk optællingsapp (7M04) 

Beskrivelse 

Mulighed for at danne opfølgnings-bundter i stedet for at komme med advarsel i forbindelse 

med optælling. 

Løsning 

Ny parameter i afsnit 9M02 styrer om der dannes opfølgnings-bundt eller om der skal advares. 

Priser i udlæsning af varer (9182) 

Beskrivelse 

Priser kan blive forkerte på grund af øreafrundinger. 

Løsning 

Rettet. 

Kan ikke slette lås (9LCK) 

Beskrivelse 

Man kan ikke slette låsnings recorden i 9LCK.  

Løsning 

Låsnings record  kan nu slettes, men kun hvis parameter 'Hvordan skal jobbet 

afsluttes(*IMMED)'  

sat til '1' i  applikationsparameteren  (0128). 

Afsnit 7041 læses ikke korrekt i prisforespørgselsmodul (ecom)  

Beskrivelse 

Afsnit 7041 læses ikke korrekt i prisforespørgselsmodul og moms af fakturagebyr kan være 

forkert. 

Løsning 

Rettet. 

Fejl i udlæsning af varer pr. lagersted (ecom)  

Beskrivelse 

Hvis der vælges udlæsning med anvendelse af webmarkering fra varens lageroplysning i stedet 

for webmarkeringen fra varens stamoplysning, så skal varens stamoplysning også være udfyldt 

med webmarkeringen. 

Løsning 

Rette så der ikke tages hensyn til webmarkeringen på varens stamoplysning hvis der anvendes 

webmarkering på varens lageroplysning ved udlæsning af 9182 "Udlæs varer til TrueTrade" 

eller 9186 "Udlæs disponibelmængde". 
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Flere værdier i xml'en til E-faktura (ecom) 

Beskrivelse 

Tagene: DELIVERYCOUNTRY, BANKREGNUMBER, BANKACCNUMBER bliver ikke 

udfyldt i XML'en. 

Løsning 

BANKREGNUMBER og BANKACCNUMBER tages fra afsnit 0022. 

DELIVERYCOUNTRY findes som ISO landekode fra afsnit 2140 via ORLXLA landenummer 

fra ordrehoved. 

Ordrenummer fra sag til ABC-profil (attachements) (ecom)  

Beskrivelse 

Mulighed for at knytte ordre relaterede dokumenter ved drag and drop. 

Løsning 

Dette er nu muligt. 

Restservice Ea7121RB WEB service til indlæsning og sletning af kundeaftaler. (ecom)  

Beskrivelse 

Det skal være muligt at tilgå EA7121RB som en rest service. 

Løsning 

Programmet er nu mulig at tilgå som en restservice. 

Der skal sættes tilladelser op til applikation 0MSA "Microservices Authority" for program 

EA7121RB for at kunne tilgå servicen. 

Top 100 statistikken returnerer flere end 100 linjer (ecom) 

Beskrivelse 

Der returnere flere end 100 linjer til TOP 100 statistikken. 

Løsning 

Rettet så der nu maksimalt returneres 100 linjer. 
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Tilbus incl. Excel moms via forespørgsel ordreoplysninger (ecom)  

Beskrivelse 

Ved forespørgsel  via EA9210R4 er der forskel i tags afhængig af, hvordan ordre er registres 

med hensyn til incl./Excl. moms. 

Løsning 

Tag PRICEBRTPRICES, PRICENETPRICES, ORDERBRTPRICES og ORDERNETPRICES 

leveres nu altid excl. moms 

Om en priser er registreret incl. eller excl. moms kan nu ses i tag PRICEINCLVAT. Hvis det 

indeholder et 1 tal, så er priser registreret incl. moms ellers er de registreret excl. moms. 

Udvidelse af webservice EA9210R4 (ecom) 

Beskrivelse 

Svar fra webservicen ønske udvidet med manueltsagsnummer. 

Løsning 

Svar fra webservicen er nu udvidet med MANUALCASENO. 

Ved hent ordre udfyldes Incl/Moms ikke korrekt (ecom) 

Beskrivelse 

Incl. moms felter udfyldes ikke når der ikke er rabat 

Løsning 

Incl. moms felter udfyldes uanset om der er rabat elle ej. 

Webservice til godkend tilbus (ecom) 

Beskrivelse 

Mulighed for at andre leveringsdato / uge, ændre antal på ordrelinje samt betaling med 

Gavekort via Web-service. 

Løsning 

Web-service 'Ordre1' er udvidet med mulighed for at ændre leveringsdato / Uge, ændre antal på 

en ordrelinje samt mulighed for at betale med gavekort. 

Webservice til lageropslag (ecom)  

Beskrivelse 

Der returneres ikke disponibel mængde for styklister. 

Løsning 

Ændret så der nu også returneres disponibel mængde for styklister, lagerkode = 2. 
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XML nye tags EG409 Customer bts (ecom) 

Beskrivelse 

XML’en i både prod og test har et mellemrum i felterne Salespersonphone og Salespersonmail 

– første karakter – er blank. 

Løsning 

Rettet. 

Webservice til rekvisitioner (ecom)  

Beskrivelse 

Der mangler valideringer i forbindelse med oprettelse af rekvisitioner. 

Løsning 

Der foretages nu valideringer i forbindelse med oprettelse af rekvisitioner. 

Øreafrunding i Capture virker ikke mod Nets (ecom) 

Beskrivelse 

Øreafrunding hvis reserveret beløb hos betalingsudbyder er mindre end ordrenstotal, virker 

ikke. 

Løsning 

Rettet så afrundet beløb sendes med i capture. 

AGR del 2 opret rekvisition/afsend (ecom)  

Beskrivelse 

Opret rekvisition via web udvidet med print og tilføjet valideringer. 

Nye meddelelser: Skrivning af historik: UFM9121 og status 

mails: UE90091, UE90092, UE90093 og UE90094 

Løsning 

Rettet 

 

 


