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Dagbok



Når du legger til en ny linje hvor foregående bilag er ført I en alternativ valuta og går I null, vil
den nye linjen nå gå tilbake til standard valuta.
Kontosøk mot Kunde/Leverandør vil nå ta med seg evt valuta knyttet til Leverandøren/Kunden
og gjengi dette automatisk på linjen.

Dimensjoner




Endring etter oppdatering: alle kontoer som er knyttet til mva, reskontrostyring og
betalingsmidler har nå "ignorer" i dimensjonsoppsettet. Dette er fordi man typisk ikke bokfører
på dimensjoner på disse kontoer.
Når man legger til en ny dimensjon blir dimensjonsregelen "ignorer" satt på
dimensjonsoppsettet for denne dimensjonen på alle kontoer som er knyttet til mva,
reskontrostyring og betalingsmidler.

Efaktura




Efaktura-sending vil nå feile (med feilmelding) om efaktura ref mangler på kunde
Efaktura støtter nå profil informasjon og faktoring
Kopi av pdf utskriften blir sendt med efakturaen

Fakturalevering






Bilde med oversikt over ikke-leverte fakturaer. (tilgjengelig fra hovedmenyen)
Muliggjør effektiv levering av fakturaer via efaktura, e-post og utskrift.
Tar utgangspunkt I valg "Fakturalevering" under styring på kunden.
Filtrer fakturaer på leveringstype om du for eksempel ønsker kun å levere alle efakturaer.
Leveringslogg finner du under "Kommunikasjon"-fanen både på Kunde og Faktura.



MERK! Destinasjon utskrift:
o



Kunder uten Fakturaleveringsdestinasjon vil behandles som om de har "Utskrift" som
destinasjon.
o For kunder med destinasjon "Utskrift" vil en hvilken som helst utskrift/forhåndsvisning
av en faktura inntil videre telle som om den er levert.
o Ved utskrift vil innstilling for "Hurtigutskrift" bestemme om du får opp en PDF, eller om
den blir skrevet rett ut via Print Servicen.
OBS! Mangler:
o Fremdriftslinje som sier noe om hvor langt Quick3 har kommet I å levere valgte
fakturaer. Inntil videre vil den vise den blå laste-animasjonen til den er ferdig.

Fakturasøk



Utskrifter av flere fakturaer samtidig vil nå gå mye fortere.
Fargekoding basert på oppgavestatus.

Faktureringskø


Vil nå kun filtrere på ordrestatuser som tillater fakturering om ingen ordrestatuser er valgt.

Grid


Grid med radnavigering og multivalg støtter nå shift+klikk for å velge flere rader av gangen.

Individ












Mulighet for å søke på dimensjonsverdier (e.g. prosjekt) i individsøket
Store forbedringer i hastighet på individsøket
Ved lagring av individ sjekkes om eier kan være en internkunde. Hvis eier er en internkunde så
krever systemet at status på individet stemmer med status knyttet til internkunden (under
tilknytninger på merke-/modellregister)
Flyttet dimensjoner fra en egen fane til søkefelter i toppen av bildet.
Dimensjoner som har satt nummerserie vil gi bruker mulighet til å legge til neste verdi i
sekvensen ved å trykke på ‘+’
Når man lagrer et nytt individ blir det automatisk lagt til en dimensjon hvis følgende er oppfylt:
o Individstatus er satt på individet og statuset har "Auto prosjekt på nytt".
o Dimensjoner (som ønskes automatisk opprettet) bruker nummerserie og det er knyttet til
en nummerserie.
Eierhistorikk viser nå dimensjoner
Salgsparameterhistorikk viser Tellerstand. Legg merke til at dette ikke er en salgsparameter, men
er knyttet til blokk på en ordre.
Det er mulighet for å legge kostpriser og salgspriser direkte på individet. Hvis kostprisen
(+påkost) er større enn 0 på parametrene så brukes dette som kostpris ellers brukes
regnskapsposter. Dette gjøres ved å bruke følgende systemkoder:
o "KPRIS" for kostpris
o "SPRIS" for salgspris
o "PKOST" for påkost

Kampanjeutsending


Store forbedringer med hastighet.

Kalender







Tooltip på "Varer i ordre" er tilbake. Faller nå tilbake på kundens navn om Merket ikke er
tilgjengelig.
Ressursgrupper på tvers av klienter uten at den innloggede ressursen har tilgang til andre
klienter. Ressursgrupper fra andre klienter vil nå også merkes med klientens navn. (oppsett i DB)
Varer I ordre på tvers av klienter. Varebeskrivelse merkes med klientens navn. (oppsett i DB.)
Avtaler knyttet til slettede ordre/oppgaver vil ikke lenger vises.
Avtaler vil kunne hente farge fra oppgavestatus på tilknyttet oppgave. (oppsett I DB)
"Varer i ordre" vil nå kunne hente leveringsdato fra blokk, istedenfor ordren.

Kapitalvaresalg



Det utføres automatisk eierskifte ved salg
Innbytte skjer ved å legge individ på ordreblokken og legge inn en varelinje med innbyttevaren
for tilhørende merke/modell og minus i antall.








Ved innbytte kan det automatisk opprettes og tilknyttes nye dimensjoner.
Ved innbytte legges individet på lager (dvs det utføres eierskifte til intern kunde)
Kostpris ved salg settes iflg bokførte kostnader på individets prosjekt. Prosjektregnskap må
settes på de riktige kontoer.
Kostpris ved innbytte er 0.
Kostpriser blir korrigert ved åpning av ordre og ved fakturering.
Ved fakturering bokføres kostnader på tilhørende dimensjoner.

Kasse


"Avbryt"-knapp som dukker opp ved kortbetaling skjules når vi får svar fra terminalen. Dette for
å unngå at betalinger ikke blir registrert om man avbryter midt I en transaksjon. Kunden kan
fremdeles trykke avbryt på terminalen.

Merke-/Modell



Mer responsivt merke-/modellregister
Mulighet for å knytte varer (passer til) direkte på merke-/modell

Oppgavesøk


Ressursfilteret er nå et søk

Oppgave


Sletting
o Vil nå fjerne tilknyttede ressursbehov og avtaler I kalender.

Ordre





Kan nå skrives ut «som plukkliste».
Sletting av en ordre sletter også tilknyttede oppgaver.
Bruttofortjeneste beregnes nå pr blokk. Sammenlagt bruttofortjeneste vises ikke lenger i totalt
feltet.
Ordreblokk:
o Mulighet for å sette leveringsdato.
o Mulighet for å sette tellerstand når man knytter til et individ.

Prislister






Dato -fra og -til er lagt til på linjenivå
Nytt dato-felt, Fornyelsesdato. (Gjelder kun utprislisten)
Mulighet for å søke på dato-fra, til og fornyelse
Filtrering av linjer på blant annet leverandør og varegruppe
Arvprosessen er nå mye raskere enn tidligere

Plukkliste


Rettet en feil som kunne føre til dobbeltfakturering av en plukkliste.

Remittering


Navnet på remitteringsfilen er nå alltid "Remittering.dat". Dette er for å forenkle opplasting til
nettbanken som forventer et fast navn.



Det er nå mulig å sende en overførsel med melding når KID ikke er definert. Dette gjøres ved å
aktivere "Overførsel m/melding når KID ikke er definert" på remitteringstype. Legg merke til at
denne tjenesten kan medføre merkostnader fra banken.

Vare





Lagt til to kolonner i Beholdningsgrid under Lager-fanen, Skattemessig og Lagermessig verdi.
Kuransnivå er lagt til i Beholdningsoppsettgrid, samt i lagerlogg
Varekoblinger har fått en ny "Beregnes av" som er den koblede varens egen pris
To nye felter I Vareinfo fanen; 'Tolltariff' og 'Opprinnelsesland'

Webshop




Mulighet for automatisk sending av EHF ved fakturering.
Mulighet for filtrering på merke/modell i søk
Støtte for varianter med variantvelgere

Generelt






"Innlogging utløpt"-dialogen er tilbake.
Bedre håndtering av uferdige endringer når du går ut av et bilde.
Bedre støtte for flere dialoger på skjermen samtidig.
Rettet feil hvor flere bunter ble opprettet når man opprettet en ny bunt.
Søk hvor du får mange treff er nå opptil 50% raskere.

Kunde


Postnummer oppslag mot Bring

Rapporter


Individ på lager (Ny)



Kassekvittering



Mulighet for å vise selgernavn på kvittering. Styres via rapporttekster. Default av.
Mulighet for å endre bunntekst. Styres via rapporttekster.



Kretsløpskontroll (Ny)



Regnskap




Det er nå mulig å styre kolonneoppsettet i rapporten fullstendig fra rapportdialogen.

Lagerverdiliste

Endret oppsett til å vise skattemessig og regnskapsmessigverdi. Regnskapsmessig verdi er
medregnet kuransnivå.




Egen kolonne for kuransnivå.

Plukkliste

Mulig å printe «samle» plukkliste. Kan vise alle tilhørende blokker for ordren og plukket
status for disse. Mulig å skru av med parameteret OrderPicklists.Show i rapporttekster.


Mulighet til å skrive ut plukkliste fra ordre. Bruk menyvalget «Utskrift» -> «Som plukkliste».



Varer




Ny rapport som viser varer i plukkliste. Kan også vises fra «Rapporter» fanen på varer.

Tilbud


Lagt inn mulighet til å vise e-post og telefonnummer for kunden via rapporttekster.

