Utgave 3.0.12.9631
Utgivelsesdato: 09.05.2016

Innkjøp




Generering av innkjøpsbehov tar nå hensyn til underlokasjoner. Både ved kalkulering av antall i
bestilling og antall som allerede eksisterer i innkjøpsbehov
Korrekt kostpris settes i lagerlogg ved varemottak
Antallet fra delvis mottatte bestillinger inkluderes i totalen for "I sendte bestillinger" på
lageroversikten

Kasse


Dersom en plukkliste blir fullt betalt i kassen vil den automatisk faktureres, og en ny ordre
påbegynnes. Det er også mulighet for å manuelt fakturere en plukkliste fra kassen

Regnskap


Mulighet for å bokføre kostpriser ved fakturering. Krever korrekt oppsett av bokføringsregler for
å aktivere denne funksjonen.

Remittering
Diverse småjusteringer og feilfiks:









Det er nå mulig å sortere på dato og forfallsdato
Bilagtype og Bilagsnummer vises nå korrekt
KID vises nå bare hvis posten har en KID som er numerisk
Meldingsfeltet er følgende (det første kriteria som er sant):
o Hvis KID var "M" i reskontro, så er det en kombinasjon av fakturanummer og
kundenummer
o Hvis KID ikke er numerisk, så er meldingen KID fra reskontroposten
o En kombinasjon av fakturanummer og kundenummer.
o Endret meldingsfeltet i eksport. Kundenummer er ikke lenger omkranset av parenteser
da dette ikke ble håndtert hos alle banker (resulterte i feilmelding av filformatet på
nettbanken).
Remitteringshistorikken viser nå tidspunkt for generering av remitteringsfil.
Fikset feil med utlesing av spesialtegn (satt på korrekt encoding).
NB! Der er en kjent feil vedrørende bilagsdato på avregningsreturen. Hvis der ikke er dekning på
kontoen eller remitteringsfilen blir godkjent etter at betalinger har forfalt så inneholder
remitteringsfilen forfallsdato som betalingsdato. Der er kommunikasjon med Nets rundt denne,
men inntil videre er der en midlertidig løsning: hvis "første Nets dato" for oppdraget er større
enn "betalingsdato" for betalingen så bruker systemet "første Nets dato". Dette ser ut til å løse
problemet inntil videre.

Salg


Fullt betalte plukklister vil nå faktureres som kontantnota







Rettet en feil ved reversering av plukkliste, hvor linjen var plukket fra en lokasjon som ikke
lenger er aktiv
Ved samlefakturering kan det nå bestemmes på kundenivå hvilke felter som skal sammenlignes
for å finne faktura å samle på. Kan velge å samle ved lik referanse, merket, leveringsadresse,
selger, ordretype og ordrestatus
Endret sortering av blokker ved samlefakturering. Blokker sorteres nå med utgangspunkt i
merket og ordredato fra ordren innenfor hver faktura.
Mulighet til å filtrere på status i ordre- og plukkliste-søk

Tilbud






Tilbud viser ordreinformasjon dersom tilbudet er bekreftet. Mulighet for å åpne ordren direkte
fra tilbudet
Bekreftet tilbud kan ikke lenger bekreftes på nytt. Tilbudet kan fortsatt kopieres til nytt tilbud og
kopien kan redigeres og bekreftes
Bekreftet tilbud kan ikke lenger redigeres eller slettes
Diverse andre små feilrettinger og endringer i visning av bekreftede tilbud
Lagt inn støtte for å avvise et tilbud. Et avvist tilbud vil ikke inkluderes i søk, uten at man
spesifikt velger å inkludere dem

Vare


I søk blir spesialtegn sett som orddeler, altså hvis man har en vare med varenummer "12345678", så kan man søke på "5678" for å finne varen. Det er nå mulig å søke på eksakt start på
varenummer/varenavn i vareøket, dette gjøres ved å starte søket med ".". Hvis man søker på
".5678" så får man bare varer som har varenummer eller navn som starter på "5678". Legg
merke til at dette bare fungerer på varenummer og varenavn – ikke andre felter i søket.

