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Bestilling




På bestillinger hvor det er påbegynt mottak, kan man nå slette linjer som ikke er mottatt enda.
Dersom alle ikke-mottatte linjer på en bestilling slettes vil bestillingen endre status fra "Delvis
mottatt" til "Fullt mottatt" automatisk.
Ved mottak av varer uten lagerstyring vil lagerstyring nå slås på automatisk dersom lagerstyring er
aktivert på bestillingslinjen som mottas.

Faktureringskø









Viser ordre eller plukklister avhengig av valget "Bruk Plukklister" under Salg-fanen i
Klientinnstillinger
Høyreklikk i listen for "Fakturer denne" og "Fakturer alle for kunde".
Hver linje kan unntas fra fakturering ved å trykke på "Hold". Dette lagres og huskes av køen.
"Feil"-kolonnen indikerer at noe gikk feil under fakturering. Trykk på linjen for videre
informasjon.
"Samlefaktura" filtrerer vekk alle kunder som har høyere intervall enn det du har valgt
"Uten pris" er ordre/plukkliste-linjer uten pris.
Merk at ordre/plukklister med ordrestatus som IKKE tillater fakturering ikke vises i køen.
Kontantkunder vises ikke

Fakturasøk



Filtrer på samlefaktura
Filtrer på utskrevne

Faktura



En ordre/plukkliste fullføres som kontantfaktura dersom hele fakturabeløpet er innbetalt
samme dag som ordre/plukkliste blir fakturert.
Fakturagebyr blir kun tillagt faktura dersom den ikke er fullt betalt.

Kasse


Innbetalinger viser nå beskrivelse av betalingsmiddel samt riktig dato for innbetaling.

Ordre


Lagt til arkfane for overgangsnummer kjede. Foreløpig kun manuell håndtering, med mulighet
for å bytte ut varer via dobbeltklikk eller menyvalg.

Plukkliste


Kan nå redigere samlefaktura (av og på) på plukkliste.



Ved plukking av varer uten lagerstyring vil lagerstyring nå slås på automatisk dersom lagerstyring
er aktivert på ordrelinjen som plukkes.

Purringer








Mulighet for å bruke høyeste nivå per kunde på valgte postene
Mulighet for å skrive ut purreliste før purring
Varsler om kunde har åpne regnskapsposter.
Mulighet for å tillate purring på kunder med åpne regnskapsposter.
Innbetalinger på purrebrev blir nå krysset med tilhørende fakturaer
Ny purremetode for inkasso:
o Kan generere interne inkassosaker hvis "Opprett interne inkassosaker" er satt til "1".
Inkasso bilde som viser aktuelle inkassosaker. Her kan man:
o Genere korrigeringer av inkassosaker (Lindorff saker blir automatisk sendt til Lindorff
ved korrigering)
o Se sak og historikk
o NB. Utskrift av korrigeringer kommer senere

Ressurs


En bruker kan settes som API-bruker. En nøkkel genereres som kan gi enkel tilgang til deler av
API-et. I første omgang gjelder dette kun elektronisk ordre innad i Q3.

Rapporter
Tilbud/Ordre/Ordrebekreftelse/Faktura/Kontantnota; overførsel av mva


Mulighet for å skjule varelinjer som spesifiserer fratrekk av mva (som skal på separat faktura), og
flytter dette til sammendraget i bunnen istedenfor. Aktuelt ved forsikringssaker. Styres på varenivå,
gjennom egenskapen «TransferVAT». Ingen spesifikk verdi nødvendig.

Varer


Mulighet til å definere overgangskjede for varer via varekoblings arkfanen

