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Vi anbefaler alle brukere å trykke på Ctrl+F5 første gang de bruker den nye utgaven. Dette er for å
forsikre seg at nettleseren tømmer cachen og leser inn systemet på nytt.
Alle gridder (tabeller) blir tilbakestilt. Brukere som har endret på kolonnerekkefølge får standard
rekkefølgen etter oppdatering.

Betalingstyper (webshop)



Mulighet for å filtrere på ordrebeløp, altså vises bare betalingstypen hvis ordrebeløpet er over,
under eller imellom et satt beløp.
Mulighet for å sette på en betalingsbetingelse som blir satt på ordren hvis betalingstypen blir
brukt på webshoppen.

Budsjett







Mulighet for å opprette budsjett
Mulighet for å generere budsjett basert på forrige regnskapsår.
Mulighet for å importere og eksportere budsjett. Med denne funksjonen kan man for eksempel
eksportere et budsjett, redigere det i Excel og så importere det inn igjen.
Mulighet for å kopiere en verdi "mot høyre" for å sette samme verdi i alle etterfølgende
måneder. Høyreklikk på en verdi i gridden for å gjøre dette eller skriv beløp + "*" i cellen. E.g.
hvis man skriver "750*" i mai, så får alle etterfølgende månedene også verdien 750.
Mulighet for å dele en verdi "mot høyre". Denne tar verdien som er skrevet i en måned og deler
den ut på alle etterfølgende måneder. Høyreklikk på en verdi i gridden for å gjøre dette eller
skriv beløp + "/" i cellen. E.g. hvis man skriver "1600/" for september, får september, oktober,
november og desember 400 hver.

Diverse




Det er mulig å vise/skjule kolonner på nesten alle gridder (tabeller). Høyreklikk på en rad i en
grid for å vise eller skjule en kolonne. Valgene huskes neste gang gridden vises.
Mulighet for å tilbakestille gridden til sin opprinnelige stand. Denne endrer gridden til å vise
standard kolonner i en standard rekkefølge.
Bedre feilhåndtering og feilmeldinger ved utsending av epost

EDIPost


Fakturaadresse blir nå brukt hvis ingen leveringsadresse er valgt.

Faktureringskø


Kan defineres på kunde at "kun fulleverte ordrer kan faktureres". Hvis ordre ikke kan faktureres
markeres den med gul farge på faktureringskø.

Hovedboksøk


Mulighet for å eksportere søkeresultatet til Excel

Individ



Feilfiks. Viser nå alle tilhørende dimensjonsverdier på eierhistorikken.
Oppfrisk av de diverse griddene fungerer bedre. Dimensjoner og andre verdier manglet til tider
etter at man hadde oppfrisket.

Innkjøp



Mulighet for å bestille med negativt antall. Fakturakontroll og varemottak håndterer også dette
vedrørende lagerantall.
Rettet feil som inkluderte inaktive varer ved generering av innkjøpsbehov

Kalkyler


Kolonner er skrivebeskyttet når de er uaktuelle (basert på hvilken type eller operasjon er valgt).

Kontrakt


Kontrakt kan nå utskrive betingelser på siste side.

Kunde



Mulighet for å skrive ut kundeetikett direkte fra kundebildet (Vises i "Rapporter"-fanen på
kunden).
Det er nå mulig å slå sammen kunder.

Purringer



Kreditering av en purrenota blir krysset mot purrenotaen i reskontro. Før krysset den mot den
eldste posten på purrenotaen.
Det er nå mulig å generere purrenotaer uten gebyrer (bare basert på renter).

Reskontro




Viser beløp i systemvaluta
Mulighet for å utskrive åpne poster og kontoutskrift fra reskontrobildet.
Rapporter tilhørende reskontro (åpne poster, kontoutskrift og aldersfordelt saldoliste) viser
systemvaluta.

Salg









Uttrykket "Innbetalinger" er endret til "Betalinger".
Innbetalt beløp er nå med negativt fortekn. Eksempelvis kan en faktura ha disse verdiene: total
1.500 NOK, betalinger -350 NOK, saldo 1.150 NOK.
Kortreservasjoner er også med negativt fortekn da dette også er betalinger.
Ordre, plukklister og faktura har egen fane for spesifisering av betalinger.
Ordre, plukklister og faktura viser betalinger og "rest" på Total-fanen.
Mulighet for å kansellere kortreservasjoner.
Mulighet for å se loggen på en kortreservasjon.
Bedre styring når en eller flere brukere har samme ordre og plukkliste åpen samtidig.
Reversering av plukklister setter alltid ordren tilbake i riktig status. Lagring av ordre endrer ikke
plukklisteverdier.

Skjemalinjer




Mulighet for å deaktivere skjemalinjer
Systemet beholder logg over slettede skjemalinjer
Rettet feil hvor nyopprettede skjemalinjer kunne bli slettet ved lagring av skjema.

Merke-/modellregister




Mulighet for spesifisere hvilke noder skal være synlige på webshoppen.
Mulighet for å definere intervall for søkeverdier. Dette kan ev brukes for å definere årsmodell.
Hvis det er definert 2000-2016 i søkeverdien, så er det mulig å søke på 2012 og finne modellen.
Varetilknytninger kan defineres til å passe til en avgrensning av søkeverdien. Eksempelvis hvis
modellen ha produksjonsåret 2000-2016 i søkeverdien, mens varen bare passer til modeller
produsert i 2012-2014. Det er mulighet for å søke på varer tilhørende en modell i webshoppen –
da brukes denne funksjonaliteten.

MVA


Ny funksjonalitet/endringer i eksisterende:
1. MVA-typer har endret navn til MVA-koder.
2. Konto og mvapost er flyttet fra MVA-kodenivå ned til MVA-sats.
3. Format på mva-melding styres på klientnivå (klientinnstillinger>regnskap).
- Ved utskrift av mvaoppgave eller mvaspesifikasjon/mvakontroll så brukes mvameldingsformatet som er satt på klienten.

-



Når man skal angi en post i MVA-satser så velges det poster fra mva-meldingsformatet
som er satt på klienten.
Det som er gjort i forhold til endringene som trer i kraft 01.01.2017:
1. MVA-koder er endret til ny standard.
2. Postnummer og MVA-kontoer som tidligere lå på MVA-kodenivå er flyttet (dvs. selve
dataene).
3. MVA-meldingsformat på klient er satt til å være nåværende format. Må dermed byttes når
førte mva-melding for 2017 skal skrives ut.
4. Koblinger til postene i den nye mva-meldingen er lagt inn m/satser fra dato 01.01.2017.
Kontoreferanser er kopiert fra nåværende sats der det fins.

Priser





Bedre oversikt over valuta på varebildet.
Automatisk valutakonvertering på kalkyler hvis grunnlag og prisliste er i forskjellige valutaer.
Rettet kalkulering av bruttofortjeneste på prislister når inn og utpris var i forskjellige valutaer.
Mulighet for å definere basis utprisliste på profil. Dette styrer hvor priser skal legge seg ved
opprettelse av nye varer og synkronisering med prishotell.

Webshop









Hvis sluttselg er valgt på en vare så vises varen bare når den er på lager.
Mulighet for å utfylle returskjemaer på webshoppen.
Mulighet for å vise lagerstatus
o Kan definere egne tekster ut ifra lagerbeholdning
o Kan integreres med PartShare for å vise varer på fjernlager
Støtter frakt basert på ordretotaler.
Mulighet for å søke på varer som passer til en bestemt modell (inklusiv avgrensing på søkeverdi
intervall, e.g. produksjonsår)
Mulighet for å avgrense hvilke varegrupper skal vise filtrering på modell.
Viser tilbud/rabatter på varesøket.

Varer





Varebildet har bedre oversikt over hvilken valuta priser er i.
Varesøk. Grid-, kolonneinnstillinger og søk i eksterne prislister blir husket. Varesøkdialoger
husker egne innstillinger. Dette gjør at dialoger kan for eksempel vise 20 resultater mens
varesøkbildet viser 100.
Feilfiks: mulig å slette varer fra en varegruppe

Varetelling



Mulighet for å legge til "ikke telte" varer.
Mulighet for å nullstille et lager.

Årsavslutning




Rutine for gjennomføring av årsavslutning er på plass. Menyvalg: Regnskap > År. Tillater
reversering.
Mulighet for å endre status på perioder og år. År kan kun stenges ved å gjennomføre
årsavslutning.
Mulighet for å se historikk på året (viser alle årsavslutningsbunter).

Rapporter







Faktura
o Mulighet for å vise betalingsbetingelser
o Mulighet for å gjemme telefonnummer til kunde
o Mulighet for å vise ordrenummer på faktura (ikke bare på samlefakturaer)
o Mulighet for å vise priser inkl mva på varelinjer
Kontrakt
o Kan utskrive betingelser på siste siden. Dette gjøres under på Rapporttekster under
Klientinnstillinger, men vi anbefaler å kontakte support da grensesnittet ikke er helt
ferdig for store og spesielt formaterte tekster.
Ordre
o Mulighet for å vise priser inkl mva på varelinjer
Plukkliste
o Mulighet for å vise priser inkl mva på varelinjer

