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Bestilling
•

Implementert overføringsnummer logikk fra ordre til bestilling, slik at det er enklere å vite at
man alltid legger bestilling på nyeste vare

Betalingsbetingelse
•

Nytt alternativ "Fri Leveringsmåned" på betalingsbetingelser.

Blokk
•

Har nå fått felt for Leveringsdato Til. (Se Pkt. Kalender for mer informasjon)

Kalender
•

Varer i Ordre/Tilbud
o Tar nå hensyn til Leveringsdato fra og til på Blokk. Dermed kan man bedre illustrere det
faktiske behovet over X antall dager.
o Rettet en feil som førte til feil antall på ordre/tilbuds-kvanta om varer med samme
Strekkode var representert flere ganger i samme ordre.
o Rettet en feil der slettede ordre dukket opp i kalenderen.

Ordre/Faktura
•
•

•
•
•

Oppgaver under Tid-fanen inkluderer nå barn av direkte tilkoblede oppgaver.
Ny fane: Kundehistorikk.
o Viser en søkbar oversikt over varer som ordrens kunde har kjøpt før, med mulighet til å
legge til disse varene direkte i ordren.
Rettet en feil hvor faktura ble lagret med feil totalsum i databasen.
Rettet en feil der linjetekst ble borte etter lagring av ordre. (Teksten ble lagret i databasen, men
ble borte fra skjermen).
Lagt til kolonne under tilleggsinfo som viser sist endret av på ordre/plukkliste/faktura.

Ressurs
•

Mulighet for å sette standard ordremal per ressurs. Gjøres inne på ressurskortet.

Sendinger
•
•
•

Mulighet for å opprette bulk-sendinger, som igjen kan brukes for å skrive ut proforma-faktura
for sendingene i en bulk.
EDI-Post tettere integrert i Quick3
Opprettelse av sending fra faktura

Webshop
•
•
•
•

Overgang til bruk av frittstående filserver gjør at vi nå kan fortsette utrulling av webshopper.
Bilder bruker nå det originale filnavnet (kun tall og bokstaver) istedenfor kun revisjons-id for å
forbedre søkemotor-score, og lagt inn mulighet for alternativ tekst.
Lagerstatus tar hensyn til varer i ordre.
Generelle ytelsesforbedringer og feilrettinger.

Rapporter
•

Lagt til mulighet for ekstra kontonummer i betalingsdetaljer på faktura. Kan brukes for å legge
inn eksempelvis Vipps nummer.

Quick3 Print Service
•

Siste utgave har fått støtte for utskrift av PDF i tillegg til Fastreport. Foreløpig er det kun EDIpost som bruker dette.

