Endringslogg Quick3 3.0.22
Utgivelsesdato 08.06.2017

Bestilling


Mulighet til å bruke en kundes leveringsadresse

Kalender








Du kan nå selv justere følgende innstillinger:
o Antall timer i en dag.
o Antall dager i en uke.
o Angi første dagen i uken.
o Vis/Skjul helger.
o Den nye dialogen holder til under "Mer -> Innstillinger".
"Varer i ordre" er nå delt opp i "Varer i ordre" og "Varer i tilbud".
Ukenummer er inkludert flere steder.
Forbedret bruk av farger.
Forbedret hastighet.
Fikset feil som gjorde at man ikke kunne stemple på oppgaver opprettet fra kalender.

Kasse


Diverse forbedringer/opprydding i felter

Kunde



Mulighet til å sette kontaktperson som mottaker av tilbud
Bedre håndtering av legg til og fjerning av kundekategorier på kategori taben.

Leverandør


Ny tab Bestillingsforslag. Viser statistiske data for varer tilknyttet leverandør.
o Mulighet for å legge inn forslag til bestilling
o Mulighet til å legge inn bestillingsantall
o Mulighet for å generere bestilling fra bestillingsforslaget.

Ordre






Blokker kan nå knyttes sammen på utskrift, ved å bruke blokktype med markeringen «vis
sammen med forrige blokk på utskrift».
Rettet et problem med at ordrelinjer som er kopiert til bestilling ikke kunne slettes. Disse kan nå
slettes fra ordre, men blir ikke slettet fra bestillingen.
Rettet et problem hvor ubekreftede ordre ikke kunne slettes.
Rettet et problem med ordre som fikk feil ordrestatus etter oppretting og reversering av
plukklister.
Oppgaver fanen på ordre har endret navn til Tid. Denne fanen viser nå både stemplet tid og
avtaler i kalenderen.

Innkjøpsbehov


Ny kolonne som viser tilgjengelig beholdning.

Rapporter


Ny rapport, Individer i ordre. Rapporten viser liste over alle individer som ligger i åpne ordre
(service og salg). Kan også selekteres til å kun vise individer som ligger til salg.

Regnskap


Ny rutine for kjøring av momsoppgjør, finnes under hovedmenyen "Periodiske rutiner", under
taben "Mva-terminer". Åpne termin for å starte rutinen for oppgjør.
o Rutinen viser MVA rapport for terminen.
o Rutinen viser historikk for terminen (bokføring av oppgjør + endringsoppgaver)

Remittering


Historikken inneholder nå også Nummer.

Generelt




Faner vil nå krympe/vokse i takt med fanetekst for å både spare plass og forbedre leselighet av
fanetekst.
Lagt opp styring for KID på ordre/fakturatyper under "Klientinnstillinger -> Salg"
Lagt opp mulighet for å styre om varer uten lagerstyring skal kopieres til bestilling når man
kopierer ordre til bestilling. Styringen finnes under "Klientinnstillinger -> Salg"

