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1

NY UDVIKLING

1.1

UPDATE: Brugerstatistik i VIP

Acies har planer om at implementere en licensserver, der automatisk fornyer VIP licensen for vores kunder,
fremfor det gøres manuelt som i dag. Første step er i den forbindelse at indføre en brugerstatistik, så VIPapplikationen kender antallet af aktive samtidige brugere i systemet. Brugernavne er krypteret, for at
undgå udfordringer i forhold til gældende lovgivning indenfor GDPR.

1.2

Tilbud/ordre postionsoversigt, kolonne til visning af låste priser [ACS-3150]

I tilbud og ordrelinjeoversigten er der nu mulighed for at tilføje en ekstra kolonne til visning af flueben sat
for låst pris.

1.3

Sprogoversættelse af glasspecifikation [ACS-3638]

Funktionen ”Udskriv glasspecifikation” er ændret til en brugerdefinerede udskrift, hvor den anvender def
filen ”GLASSPEC.DEF”, den skal oprettes i ”DEF” mappen. Det giver mulighed for at tilføje ordreoplysninger
samt oversætte udskriften til et fremmedsprog.

3

1.4

Genvej til print dialog i VIP vis standard udskrift

Der er lavet genveje til funktionerne i VIP vis standard udskrift. F1 for hjælp, Ctrl+G for gem, Ctrl+P for åben
printdialog, Ctrl+X for åben i Adobe.

1.5

Rækkefølge på filer sendt via jobafvikler [ACS-3969]

Rækkefølgen på filer sendt via jobafvikler er ændret til Ordre med pris (1), Ordre uden pris (2), Opstalt (3).

1.6

Bedre tekst ved angivelse af postplacering [ACS-3962]

Når der skrives et tvangssvar til post og sprosseplacering, så er der nu mulighed for at oversætte de
tilhørende ledetekster til UK, OK, HK og VK. Ledeteksterne oversættes via filen TOTXT.SPROG i ”DEF”
mappen.
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1.7

Udvidelse af feltet Litra [ACS-3955]

Feltet Litra er udvidet fra 15 tegn til 40 tegn. Udvidelsen kan aktiveres i brugerkode 333. Husk at tilpasse
evt. samlerapporter og labels, når brugerkoden aktiveres.

1.8

Udvidelse til søg og erstat indenfor en ordre [ACS-3956]

Funktionen søg og erstat indenfor en ordre er udvidet, så der ved POPUP i søg, kun vises de stamdata, der
eksisterer på tilbuddet eller ordren. Herudover er der tilføjet en ekstra feature, så det er muligt at fjerne et
tilbehør.

1.9

Auto tekster til geometribeskrivelse på tilbud og ordre [ACS-3959]

Der er nu mulighed for generer bedre tekster til geometribeskrivelsen på tilbud og ordre via filen
TOTXT.TAB. Tekster kan oversættes til de ønskede sprog. Generer nye sprogtekster til TOTXT.TAB eller tilføj
flg. tekster i den ønskede TOTXT.SPROG. Linje 2 oversættes til den ønskede tekst.
VSide
Set udefra; Venstre Side
HSide
Set udefra; Højre Side
Overkarm
Elementets Overkarm
Underkarm
Element Underkarm
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1.10 Flyt ordrenummeret på bonprint [ACS-3783]
Via forsendelsesmodulet i VIP kan der udskrives et bonprint. Det er ændret, så den linje, der indeholder
ordrenummeret er rykket op under datoen øverst på printet.

1.11 Tilføje løsdele til bonprint [ACS-3496]
Bonprint til forsendelsesmodulet er tilføjet løsdele.

1.12 Justere bonprint 1 karakter til højre [ACS-3492]
Bonprint til forsendelsesmodulet er justeret 1 karakter til højre for at tilpasse ny bonprinter.

1.13 Feltet ’beregnet palleantal’ på bonprintet [ACS-3490]
Bonprint til forsendelsesmodulet er tilføjet værdien fra feltet ”Beregnet palleantal” i stedet for værdien fra
feltet ”Antal paller”.

1.14 Workflow handling til opdaterer ordredato [ACS-3684]
Der er tilføjet endnu en handling til workflow, den giver mulighed for at sætte ordredatoen til dags dato
ved et tilstandsskift. Handlingen hedder ”Opdater ordredato”.

1.15 Kalde et URL baseret endpoint via handling i workflow [ACS-2998]
Workflow er udvidet med endnu en handling, der giver mulighed for at kalde et URL baseret endpoint via
konfigurationsemnevalg. URL adressen skal oprettes i et nyt stamdataregister ”URL adresser”
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1.16 Salgspris med i udvælgelse i workflow [ACS-3595]
Udvælgelse til workflow oversigtsbilledet er udvidet, så tilbud og ordre kan udvælges i forhold til
salgspriser.

1.17 Indføring af kolonne Kostpris løn på tilbud/ordre hoved [ACS-3843]
Der er lavet en ny kolonne til visning i ”Vis priser” og ”Workflow oversigt”. Kolonnen indeholder kostpris løn
summeret for hele ordren.

1.18 Parametre fra samlinger [ACS-3162]
Via samlinger er det muligt at anvende 3 forskellige parametre, der kan indgå i formler fra beslåninger og
tilbehør. Parametrene beskrives som SML.P1, SML.P2, SML.P3, hvis en af disse parametre indgår i en
beslåningsformel, så vil værdien fra feltet her i samlinger anvendes i formlen.
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1.19 Overfører U-mål, ved fiktivt spændstykke [ACS-2890]
Udstemningsmål fra lodret tapstykke overføres til underrammen, hvis spændstykket er fiktivt.

1.20 Beslagtekst2 på samlerapport [ACS-3531]
Tekst fra beskrivelse 2 oprettet på beslåningen i beslåningsregisteret kan tilføjes de feltkoder, der
indeholder beskrivelse 1, ved at aktivere brugerkode 332.

1.21 Udvælgelse ud fra brugerdefinerede felter [ACS-3409]
Der er 10 brugerdefinerede felter på ordrerne, der kan anvendes til fx at angive, at ordren er en haste ordre eller at alt
glas til ordren er forudbestilt. Mulighederne er op til den enkelte virksomhed. Teksterne til de 10 brugerdefinerede
felter angives i VipBase under firmaindstillinger.
Ved udskrift at produktionsudskrifter er der mulighed for at tilvælge eller fravælge, ordrer der er markeret med
flueben i 1 til 10 af de brugerdefinerede felter.

1.22 OH variantkode fra tilbehør som label i brugerdefineret glasbestilling [ACS-3000]
Den brugerdefinerede glasbestilling er udvidet med en ny label, der indeholder OH-variantkoden fra
tilbehør. Den kommer KUN med, når tilbehøret er en glasudskæring, der trækker et glas til en pladedør. Når
pladedøren udskrives via den brugerdefinerede glasbestilling, så kan OH variantkoden også udskrives.
Indeholder pladedøren mere end 1 tilbehør med OH variantkode, så udskrives den første variantkode og
der kommer en info om at pladedøren indeholder mere end et tilbehør.
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1.23 Medleveret glas skal med i glasbestillingsfilen [ACS-3029]
Der er nu mulighed for at få medleveret glas med i glasbestillingsfilen ved at markere med et flueben i
feltet ”Medtag medleveret glas”.

1.24 Udvidelse til BIESSSE [ACS-4151]
Udtræk til maskinen BIESSE via udvidet brugerdefineret maskinudtræk er udvidet til at medtage tilbehør
samt mulighed for sortering efter polnummer 2 stigende.

1.25 2 decimaler på vinkel ende 1 og 2 i udvidet maskinudtræk [ACS-4217]
I udvidet maskinudtræk er der under ”Mulige informationer” nu tilføjet label til VINKEL1 og VINKEL2, for
vinkelende 1 og vinkelende 2 på profiler. Vinklerne angives med 2 decimaler.
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2

REKLAMATIONER

2.1

Pallepakning fejl i algoritmen [ACS-3478]

Fejlrettelse til algoritmen i pallepakning, hvor den i en specifik situation fik regnet pallens længde forkert.

2.2

Pallepakning får ikke noteret at elementet skal vendes [ACS-3438]

Fejlrettelse til pallepakning, så der noteres at elementerne skal vendes. Det manglede i en specifik
situation.

2.3

Markere alle til slet positioner viser unødig fejlbesked [ACS-3127]

Når man sletter positioner med undertekstpositioner med funktionen ”Slet positioner” i tilbud og ordre, så
vises der ikke længere en besked om at undertekstpositionen ikke findes. Undertekstpositionen slettes
altid, når den tilhørende position slettes.

2.4

Filterfejl i søg og erstat funktionen i ordre

Der er rettet en fejl i søg og erstat funktionen i ordre, så filter på karmfelter respekteres.

2.5

Workflow blank + udførende finder ikke alle sager [ACS-3185]

Fejlrettelse til workflow udvælgelse Hvis der vælges en udførende + blank, så vises alle blanke sager,
tidligere manglede der en.

2.6

Ændring af låst leveringsadresse [ACS-3635]

Når leveringsadresse er låst for redigering, så er funktionerne ”Søg adresse” og ”Tjek adresse” også låst.

2.7

Enkeltdele glaslister bliver ikke kalkuleret [ACS-3449].

Funktionen enkeltdele kalkulererede ikke prisen når man udvalgte glaslister og lavede en priskalkulation.
Det er nu blevet rettet så glaslisterne også tilføjes pris ved en priskalkulation.

2.8

Profiltekst mangler i udvidet maskinudtræk på PDF [ACS-3761]

Hvis man i udvidet maskinudtræk laver en udskrift til PDF og bruger informationen profiltekst, så manglede
profiltekstbeskrivelsen, den er nu tilføjet igen.
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2.9

Finjustering til åbningsretning under døre [ACS-3804]

Der er skabt lidt mere afstand mellem elementtegningen og tegningen for åbningsretningen, så det ikke er
så gnidret. På flugtningstegningen er posnr., bredde og højde rykket ned under tegningen af
åbningsretningen, så det står pænt.
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3

ROADMAP UDVIKLING

3.1

Ny stamdatavedligeholdelse [ACS-2921]

Stamdata vedligeholdelse er et nyt menupunkt i VIP, der skal aktiveres via adgangskontrollen i VipBase. Alle
stamdata kan vedligeholdelse via menupunktet, der viser en sorteret liste over alle stamdatatabellerne. Ctrl
F får fritekstsøgefunktionen frem, så der kan søge på den ønskede tabel fx debitor.
Anvendelse af stamdatavedligeholdelsen er beskrevet i appendiks 19 i manualen.
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3.2

Brugerkode til valg af foretrukne registervedligehold [ACS-3224]

Der er mulighed for automatisk at vælge stamdata ved redigering via POPUP ved at aktivere brugerkode
331.

3.3

Udvidelse til "Nøglefelter i ny UI skal altid være UpperCASE" [ACS-2254]

Brugerkode 56 udgår og funktionen med at anvende store bogstaver i nøglefelterne i VIP er gjort
permanent. Det er derfor fremadrettet kun muligt at anvende store bogstaver til nøglefelterne i VIP.

3.4

Adgang til Power BI i VIP [ACS-3764]

Vælges Business Intelligence fra menuen Salg, åbnes https://bi.acies.dk i standardbrowseren. Hvis der her
er oprettet og gemt et Login, åbnes default-rapporten for det pågældende Login.

3.5

Sprogoversættelse

Sprogoversættelse i VIP er udvidet til også at kunne håndtere ny stamdatavedligeholdelse. Det betyder, at
sprogfilerne VIP2000.LNG og VIP2000G.LNG skal konverteres, så der er mulighed for oversættelse af
stamdatavedligeholdelsen. Du kan få et sæt konverterede filer fra Acies eller få hjælp til at konvertere egne
sprogfiler.

3.6

Genberegn ordre efter "Split ordre" [ACS-3960]

Når der man anvender funktionen ”Split ordre”, så genberegnes de positioner der er splittet, på den ordre
man forlader. Den nye ordre man opretter med funktionen, skal batch kalkuleres, når den forlades.
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4

STANDARD API

4.1

Automatisk udfyldning af felter i CreateWebOrder [ACS-3518]

Når der bliver oprettet tilbud og ordre via CreateWebQuote- og Order, bliver følgende felter i VIP nu
automatisk opdateret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leveringstidspunkt – hvis det er udfyldt i VIPBase
Brand
Kasserabat
Leveringsordretype – hvis det er udfyldt i VIPBase
Udskriv Datablad Energi – tages fra brugerkode 231, hvis tagget ikke er udfyldt i requesten
Udskriv tegning
Linierabat
Rabatmatrix
Versionsnr
Ordrebekræftelse
Leveringsadresse

Derudover er følgende tag tilføjet i GetQuote- og Order response:
•
•
•
•
•

<PrintEnergyData/>
<PrintNoiseData/>
<Brand/>
<DeliveryTimeFrom/> - kun GetOrder response
<DeliveryTimeTo/> - kun getOrder response

I CreateWebQuote- og Orderer er følgende tags tilføjet:
•
•

4.2

<PrintEnergyData/> - True/False
<PrintNoiseData/> - True/False

Tagfiltrering [ACS-2099]

I gruppen ERP er der foretaget tagfiltrering på de funktioner der indeholdt tags som ikke var anvendelige
for den givne funktion.

4.3

Std. API dokumentation [ACS-2100]

Dokumentation til Standard API kan downloades fra kundeportalen på Acies.dk
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4.4

<Invoice> tilføjet til GetOrder funktioner [ACS-3405]

Alle GetOrder funktioner har fået tilføjet faktura informationer:
<Invoices>
<TInvoice>
<InvoiceNumber/>
<InvoiceDate/>
</TInvoice>
</Invoices>

15

5

PERFORMANCEMÅLINGER

Ved udgivelse af en ny VIP-version, udarbejdes der performancemålinger på den frigivne version.
Performance målingerne foretages i et isoleret miljø uden netværk, virusscanner etc. således at målingerne
ikke påvirkes af eksterne kilder, som kan påvirke hastighedsmålingerne.
Første graf viser antallet af reads og writes, som databasen bliver udsat for ved beregning af en udvalgt
serie.
•
•

Reads: Antal select der foretages ved beregning af serien.
Writes: Antal deletes, updates og insert der foretages ved beregning af serien.
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Nedenstående graf er udtryk for den generelle udvikling af beregningstiden for den udvalgte serie.
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