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Faktureringskø


Viser nå ordre/plukklister selv om de har statuser som ikke tillater fakturering (gule linjer)
o Status må endres før de kan faktureres
o Bedre feilmeldinger

Fakturasøk










Avansert søk:
o Til og fra dato er nå tomme som standard
o Om du huker av for "Fjern utskrevne" eller "Vis kun samlefakturaer" vil maks antall
rader settes til 10000 (istedenfor 500)
Forbedret hastighet
Støtter pil ned for å gå til søkeresultatet
Søker ikke lenger på kundespesifikke data (så som kundenavn, kundenummer). Det er anbefalt
at man søker på kundespesifikke fakturaer via kundesøk/kundebildet. Dette forbedrer hastighet
på fakturasøket og gir mer relevant søkeresultat.
Søker bare på starten av et ord, e.g. hvis man søker på '123' finner den fakturaer med søkefelter
(fakturanummer, KID, kunderef...) som starter på '123'. Før fikk man alle fakturaer hvor
søkefeltene inkluderte '123', e.g. fakturanummer 4412355. Det er mulig å legge til et "wildcard"
med '%' eller '*' foran søkekriteriet for å søke på alle søkefelter som inkluderer søkekriteriet.
Altså vil '*123' finne alle fakturaer som inneholder '123'.
Støtter nå "pil ned" for å gå til søkeresultatet.

Faktura



"Utskrift" fra menyen vil nå alltid gi forhåndsvisning (rapport) uavhengig av om Hurtigutskrift er
aktivert eller ikke.
Fakturagebyr:
o Samlefakturaer vil få gebyr først når fakturaen ferdigstilles
o Ny innstilling på klient og kunde (kunde overstyrer) hvor man kan angi grense for
fakturatotal hvor gebyret faller bort

Innkjøp


Ny klientinnstilling under Diverse: "Oppdater kostpriser i prisliste ved mottak/fakturakontroll"

Grid (tabeller)



Alle Grid støtter nå CTRL+C for å kopiere innholdet I merket rad(er). Dataene du får ut kan for
eksempel limes direkte inn I Excel. Skilletegn er TAB.
Grid med cellenavigering støtter nå både CTRL+C og CTRL+V for å kopiere og lime inn innhold i
én enkelt celle.

Kasse


Kortinnbetalinger. Det er nå støtte for å ha en knapp for bankkort hvor innbetalingen blir lagt på
riktig korttype. Altså kan kasseoppgjøret splitte innbetalingene fra bankkort på VISA og
MasterCard. Dette krever p.t. oppsett direkte i databasen og må derfor utføres av support.

Kalender





Forbedret kontekstmeny med nye valg ved opprettelse av ny avtale eller høyreklikk på
eksisterende avtale
o "Åpne" viser dialogen for avtalen
o "Opprett ordre" viser liste over tilgjengelig ordremaler og lar deg enkelt opprette ordre
med tilhørende oppgave
o "Opprett ordre med individ" gjør det samme som punktet over, men viser først
individsøket. Valgt individ og eventuell eier (om eieren er en kunde) blir med over på
ordren og oppgaven.
o "Åpne oppgave" vil nå dukke opp uten at du må refreshe kalenderen først
Når du oppretter ordre via kontekstmenyen åpnes ordren og oppgaven automatisk
Feltene for Ordre og Individ skjules I avtaledialogen om avtalen allerede er knyttet til en ordre.

Kapitalvaresalg




Ved fakturering er det mulighet for
o automatisk eierskifte
o automatisk oppdatering av status
o automatisk tildeling av prosjekt ved innbytte
Kostpris for individ beregnes ut ifra posteringer på prosjekt. Det skal spesifiseres hvilke kontoer
har prosjektregnskap på kontoplan.

Kunde






Kan nå endre brukernavn og passord under Styring.
Rabattmatrise-fanen er nå flyttet inn under en ny fane "Prisavtaler"
Prisavtaler-fanen har også oversikt over utpriser som kunden er knyttet til
Støtte for sammenslåing av kunder. Menyvalg på kundekortet.
Viktig "Diverse" vises nå både på ordre og plukkliste, men maks én gang hvert 15 minutt.

Leverandør


Støtte for flere eksporttyper for elektronisk bestilling

Ordre


Ny ordremal-type for elektronisk bestilling.

Ordresøk



Forbedret hastighet
Støtter nå pil ned for å gå til resultatet

Priser



Kraftig forbedret hastighet ved pris-synkronisering fra prishotellet
Forbedret hastighet ved import fra prishotellet

Plukkliste


Lagerlokasjon-velgeren i griddet er nå byttet ut med søk. Søket viser kun lokasjoner som varen
ligger på.

Rapporter


Kan nå endre printer på Rapportdestinasjoner.

Salg


Ny klientinnstilling "Tillat fakturering av negativ beholdning".

Selgerstatistikk (NY)


Samlet beløp innenfor en gitt periode for selgere. Kan vise spesifisert fakturaliste per selger.

Tilbud


Tilbudstekst kan nå printes i slutten av tilbudet via rapportteksten
«Main.Memo.PrintOnFooter».

Varesøk


Ny kolonne som viser web aktiv

Webshop









Støtte for umiddelbart korttrekk på en faktura
Støtte for registrering av betaling når man registrerer en kortbetaling hvor trekket er gjort
eksternt
Uthenting av ordre inneholder nå en liste med tilhørende fakturaer
Nye ordre markeres som "Ubekreftet" og dukker ikke opp i ordresøket med mindre det hukes av
for "Vis kun ubekreftede" i avansert søk. (Vises aldri i faktureringskø)
o Betalte og fakturerte ordre, og ordre opprettet med betalingsmiddel med "Utfør
Handling Ordre" blir bekreftet automatisk.
Innstilling for om ordrebekreftelse skal sendes til kunden når ordren blir Bekreftet er nå
tilgengelig i Klientinnstillinger -> Diverse.
Nytt: Fokusvarer (eget bilde) lar deg koble vare(r) til ulike sider i webshop.
Webshop-spesifikke funksjoner i Q3 skjules nå bedre for de som ikke har Webshop-modulen.

Diverse


Fikset sporadisk "feilet innlogging" med beskjed om feil brukernavn eller passord når man logger
inn I Q3.




Fikset at nettleseren hopper til toppen på for eksempel ordre om man trykker på en av
underfanene.
Fikset gammel feil I de fleste søk hvor det ikke var mulig å fjerne en søkestreng og gjøre et tomt
søk.

