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Hurtigutskrift
Det er mulig å utskrive de fleste rapporter direkte til en skriver (uten forhåndsvisning). Dette krever at
minst én Quick PrintService er installert på klienten.








Nytt menyvalg under menyen oppe til høyre i Q3: «Bytt utskriftsmodus». Når denne er aktivert
vil de fleste rapporter i Q3 skrives ut med færre klikk.
Unntaket er blant annet ved CRM og regnskap hvor det er naturlig å kjøre forhåndsvisning.
Utskrifts-ikonene har et lite lyn på seg når hurtigutskrift er aktivert
Med mindre det er satt opp en standard-destinasjon for en rapport vil man få opp oversikten
over tilgjengelige skrivere. Denne listen er også tilgjengelig i klientinnstillinger under «Skrivere».
I «Rapportdestinasjoner» fra hovedmenyen kan man stille inn antall kopier og fjerne standarddestinasjoner på ressursnivå.
Det er mulig å skrive ut ordre direkte fra ordresøket.
Det er mulig å skrive ut faktura direkte fra fakturasøket (her kan man huke av for flere fakturaer
og skrive ut flere samtidig)

Individ






Individsøk
o Ny kolonne for å vise om individ er i ordre. Markeres også med gul bakgrunn hvis individ
er i ordre.
o Ny kolonne som viser om individ er på lager.
o Ny kolonne som viser individstatus.
o Parameterliste i individsøket følger samme rekkefølge som det settes opp i
modellregisteret.
o Mere uniformt søk/vising av individ rundt om i systemet. Medfører diverse endringer i
kolonnerekkefølge.
Mulighet for å legge til dimensjonsverdier knyttet til individ i dagbok.
Det er mulig å åpne en kunde fra eierhistorikk fanen i individ bildet.
Salgsparametere har nå fått rapportsortering.

Innkjøp






Mulig å redigere pris og rabatt felter når man kjører fakturakontroll.
Bildet for å bekrefte fakturakontroll er mer intuitivt.
Mulighet for å samle fakturakontroll ved å oppgi samme fakturanr, samt velge å ikke ferdigstille
ved bekreftelse.
Lagt til en «Innkjøp» fane på leverandør. Viser bestilling, varemottak og fakturakontroll
tilknyttet leverandøren.
Lagt til fane for fakturakontrollerte linjer på varemottak.











Standard verdi for remittering på fakturakontroll bestemmes av valget «Samlefaktura» på
leverandør.
Bedre sporing i innkjøpsrutinene. Mulig å åpne kilden til et varemottak og en fakturakontroll.
Mulig å korrigere priser og rabatt også når man velger full-fakturert fakturakontroll.
Mulig å søke opp varemottak på status. F.eks. kun nye, eller kun fakturakontrollerte mottak.
Mulig å oppdatere priser i innprisliste ved fakturakontroll.
Sist brukte fakturanr foreslås automatisk ved fakturakontroll av samlefaktura
Sending av bestilling til leverandør («Elektronisk ordre»)
o Støtte for bl.a følgende leverandører/formater: NMI, Erling Sande, Loxkel, Kellox,
Norsafe og Ympulse, RSA, Triumph, Polaris, Flak, Jonsred, Norek, Fydenbø, Volvo Penta,
KTM, Bombardier, Subaru og Hyundai DMS.
o Mulighet for å sende generert fil på FTP, SFTP eller eksport til fil.
o Format og sendingsmåte settes opp under «Innkjøp» -> «Bestillingseksport» i
hovedmenyen. Denne knyttes til ønsket leverandør ved å sette feltet
«Bestillingseksport» under «Betingelser» på leverandør.
Bestilling. Griddet oppfører seg litt mer slik som ordre gjør.

Kalender



Teksten som vises når man holder musepekeren over en avtale i kalenderen inneholder mer
informasjon enn tidligere.
Feilfiks. Avtaler knyttet til oppgave (ikke via ressursbehov) kunne bli slettet ved lagring av
oppgaven.

Leverandør


Telefonnr vises i leverandørsøk.

Lindorff


Eget bilde for å se inkasso saker. Viser status på saker og diverse transaksjoner/historikk.

Kasse




Rettet problem med sorteringsrekkefølge på ordrelinjer ved opprettelse av ordre fra kassen.
Rettet problem med feil restbeløp i kassen.
Rettet feil i kasse ved kvitteringer som innimellom ikke ble skrevet ut.

Kunde




Egenskapsoppsett fungerer igjen.
Kundekategori i kunde-bildet er forbedret.
Telefonnr vises i kundesøk.

Oppgave



Oppgave viser nå ordre som er tilknyttet oppgaven.
Støtte for å opprette en ny ordre fra oppgave (også basert på ordremal). Kobling mellom ordre
og oppgave opprettes automatisk.

Regnskap


Poster med lik postnummer blir nå krysset.






Når en ordre blir fakturert overføres dimensjoner fra individ på regnskapspostene. Det er
fortsatt mulig å overstyre dimensjonene på ordre/blokk.
Det er mulig å legge individ på dagboksposter. Dimensjoner knyttet til individet blir lagt ned i
posten også.
Når nummerserie ikke var definert på en bilagstype var det ikke mulig å manuelt endre
bilagsnummer i dagboken. Det er nå fikset.
Fikset en feil der kundenavn ikke alltid ble vist på informasjonslinjen i dagbok.

Remittering



Mulighet for å velge om en leverandør skal remitteres eller ikke (innstilling på leverandør).
Rutine for innlesing av avregningsretur.

Salg












Ikke lenger mulig å signere på en ordre på kontantkunde.
Tilgjengelige lokasjoner og total disponibel beholdning for en vare vises på ordrelinjer.
Mulighet for å knytte oppgaver til plukkliste. Fane for å vise oppgaver tilknyttet plukkliste.
Støtte for å kopiere en ordre til bestilling. Det vil opprettes en bestilling pr. unike leverandør
funnet blant varer på ordren.
Mulighet for å åpne plukklisten som er kilden til en faktura, fra faktura bildet.
Fakturanr tildeles etter stigende kundenr ved ferdigstilling av flere samlefakturaer.
Mulig å sortere radene i salgsoversikten på kunde (tilbud, ordre, plukkliste, faktura).
Rapport for plukkliste uten pris tilgjengelig fra plukkliste bildet.
Innkjøpsbehov kan nå registreres manuelt, ved å høyreklikke på en ordrelinje.
Fakturatekst og interntekst finnes nå på blokknivå.
EFaktura. Det er mulig å sende faktura som eFaktura. Legg merke til at dette er en midlertidig
løsning hvor man manuelt velger å sende fakturaen elektronisk. Krever at tilgang er satt opp til
Quick sin fakturaportal. Dette må gjøres av support.

UtilityService (Bankterminal service)



Ny versjon med forenklet installasjon.
Kraftig forbedret stabilitet.

Vare




Det er mulig å oppdatere prisgrunnlaget per prislistelinje i varebildet.
Mulighet for å fryse pris.
Mulighet for å slette basisprisliste på varekortet.

Webshop







Forbedringer i hastighet ved uthenting av varer.
Edipost integrasjon. Mulighet for å hente leveringsalternativer og beregne pris på frakt. Krever
nøkkel til Edipost og at leveringsalternativer er lagt inn som varelinjer med teksten
"Q3W_Shipping" i flagg.
Separat kolli. Settes under varer/innstillinger.
Egendefinert sortering av varer.
Standard sortering på lister.




o Benyttes for tilbehør
Sortering av bilder.
Flagg på bilder.

Diverse









ByggDok. Avhuking for eksport skjer nå på kundegruppe-nivå (tidligere på kunde).
Store forbedringer i lastetid på ordre og varer.
Generelt ytelsesforbedringer.
Rettet feil ved plukking av ordrelinje uten lagerstyring. Feil antall ble plukket.
Rettet problem med avrunding ved fakturering av ordre (oppsto kun ved spesielle beløp).
Rettet feil med fakturering av samlefaktura hvor første ordre var en kreditnota. Fakturaen ville
da bli en kreditnota selv om ordretotalen ble positiv ved fakturering av flere ordre på samme
faktura.
Rettet en feil med rekalkulering av priser på varekoblinger.

Rapporter
Mvaspesifikasjon/mvakontroll (Ny)



Spesifikasjon til poster i mvaoppgave.
Det er også mulighet til å kjøre mvakontroll (vise differanser)

Oppgave (Ny)



Kan skrive ut oppgave som en rapport m/strekkode og tekster/ordre/tid/aktiviteter. Henter
ordretekst dersom det ikke er lagt inn tekst på oppgaven.
Det er mulig å skrive ut direkte fra en oppgave.

Kundeliste (Ny)
Liste over kunder med adresse og kundegruppe.

Innstemplede brukere
Rapport som kan dokumentere hvem som er innstemplet akkurat nå.

Regnskap




Klargjort for sammenligning mot fjoråret.
Mulighet for å benytte to ulike grupperinger/kolonneoppsett.
Det er også lagt inn ny standard rapportoppsett i databasen. Tilgjengelige oppsett:
o 1: Balanse/resultatregnskap
o 2: Balanse
o 3: Resultatregnskap
o 10: Saldobalanse (uten gruppesummer)

