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 Ny versjon av Sysped – versjon 12. 

Vi planlegger med å ferdigstille neste versjon av Sysped rett etter sommeren i 
år. Vi har helt siden versjon 11 var klar, arbeidet med endringer og 

forbedringer til versjon 12 som nå kommer.  
 

 Forslag til endringer – ’åpent vindu’. 

Fristen for å komme med forslag til versjon 12 har vi satt til 1. mai i år. Vi 
oppfordrer hermed dere som kunder og brukere av Sysped til å komme med 

forslag. Alle forslagene vil bli vurdert.  
All videreutvikling av Sysped ut over endringer på bakgrunn av offentlige 

pålegg og krav, skjer som resultat av kundeønsker som utgangspunkt. Vi 
imøteser mange gode forslag innenfor fristen. 

 
Send dine forslag om ønsker til helpdesk@systema.no eller registrer det 

i vår helpdesk løsning. 
 

 Krav til versjon av operativsystem på din server. 
Vi har den seinere tid tatt i bruk nye programmeringsteknikker som betinger 

versjon 7.1 eller høyere av operativsystemet på din server. Dette er teknikker 
som bl.a. effektiviserer utviklingen av nye WEB moduler i kombinasjon med 

bakenforliggende serverfunksjonalitet. I tillegg til versjon 7.1 eller høyere er 

det nødvendig med oppdatert PTF (Program Temporary Fix) nivå. De fleste av 
dere mangler tilstrekkelig oppdatering av operativsystemet og vi vil be om at 

dere kontakter Trond Hyttan eller Roger Steen for deres status og forslag til 
løsning. Du kan også sende en forespørsel til helpdesk@systema.no eller 

registrere det i vår helpdesk løsning. 
 

 Siste nytt av Sysped WEB moduler – eSpedsg. 
WEB versjonen av fortollingsmodulene inkl. NCTS i de skandinaviske land er 

nå klar til bruk. I tillegg er det nå også laget en modul for 
transportdisponering på WEB. Alle disse modulene er utviklet i henhold til den 

nye og moderne eSpedsg standarden. 
Med unntak av fortolling og NCTS i Danmark er dette moduler som er 

alternativer til tilsvarende funksjoner i ’grønn skjerm’.  Dansk fortolling og 
NCTS er bare utviklet i vår nye eSpedsg standard. Disse nye WEB modulene 

er eksempler på at vi også jobber videre med utvikling av funksjonalitet for 

dere som interne brukere av Sysped.  
Prisene for eSpedsg modulene er brukerbaserte i de samme grupper som dere 

kjenner fra før. Dersom dere har tilsvarende modul i ’grønn skjerm’ inngår 
vedlikeholdet av WEB modulen i eksisterende vedlikehold. 

 
Ønsker du mer informasjon om noen av disse modulene eller andre av våre 

nye moduler sender du en henvendelse til stb@systema.no.  
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