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Dagbok
•

Bedre oppdatering av linjeinfo (under gridden)

Kunde
•
•

Mulighet for å knytte selger på kunde. Selger på ordre oppdateres ved opprettelse / endring av
kunde. Det er fortsatt mulig å overstyre selgeren direkte på ordren.
Salgspris kan settes lik kostpris ved salg.

Individ
•
•
•

Mulighet for å importere dekk dimensjoner fra vognkortdata
Bedre oversikt over kostnader og fortjeneste på individkortet
Felt for å definere en forventet salgspris. Allerede definerte salgsprisparametere er flyttet opp i
dette feltet.

Innkjøp
•
•

Håndtering av negative bestillinger (retur).
Mulig å reversere varemottak

NOBB integrasjon
•

Støtte for å søke, importere og synkronisere varer fra NOBB.

Prislister
•
•

Ytelsesforbedringer ved åpning og beregning av både inn- og utprislister.
Bedre håndtering av duplikat varegrupper ved synkronisering av eksterne prislister.

Remittering
•

Mulighet for å skrive ut forhåndsvisning

Salg
•
•
•

•
•

Støtte for svensk KID format
Støtte for Maksekeskus (Estonisk betalingsløsning) på webshoppen
Komponentvare (pakkevarer). Det er mulig å definere en pakke eksisterende av flere varer.
Salgsprisen defineres på pakken, men deles ut på ordrelinjer ved salg for bedre styring av
fortjeneste.
Fakturering av delvis plukkede ordrer inkluderer nå åpne plukklister
Mulighet for å velge lokasjon ved plukking

Vare
•

Viser nå hele lagerlokasjonsnavnet i beholdning. Navnet er en sammensetting av navne på
foreldrenoder i lokasjonshierarkiet.

Varetelling
•

Feilfiks at gridden ikke gikk i editmode når man skrev norske spesialbokstaver, e.g. æ, ø og å.

Webshop
•
•

Støtter komponentvarer (pakkevarer)
Mulighet for å registrere seg på nyhetsbrev.

Rapporter
•

•
•
•
•
•
•
•

Forbedringer i hastighet på diverse rapporter:
o Ordre
o Periodestatistikk
Kontrakter viser nå varebeskrivelse fra varelinje istedenfor varenavn
Kvitteringer viser varenummer
Ordre / Ordrebekreftelse har støtte for å vise skjemalinjer (webshop)
Leverandørliste (ny rapport)
Kundesalgsoversikt (ny rapport)
Finansrapporter viser budsjettert tal
Mva rapport grupperer nå på konto

