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Bestilling
•
•
•

Mulighet for å oppdatere pris per. Ordre
Mulighet til å oppdatere ordre for alle varer i bestilling
Samme funksjonalitet ligger og i varemottak og fakturakontroll

Kunde
•

Kommunikasjons-fanen viser nå loggførte SMS-sendinger til kunden.

Kundesøk
•

Rettet feil hvor det var mulig å opprette en ny kunde fra kundesøket i kassen, som så "forsvant"
og ble liggende bak kassen i brukergrensesnittet.

Leverandør
• Ny kolonne i reskontro bildet, remitteringsnummer. Mulighet til å åpne remitteringsbunt direkte
fra reskontro vinduet. (Dersom en post er involvert i flere remitteringer så viser denne referanse
til siste remittering).

Individ
•
•

Tid-fane: Forbedret Avtaleoversikt (se pkt. Kalender)
Dublettsjekk er implementert på parameter-nivå, slik at kunden har 100% kontroll.
o Merk at kontrollen skjer ved lagring av individ, så eksisterende dubletter ligger der
fremdeles.

Maler
•

Man kan nå opprette SMS og epost maler. Dette gjøres via en egen arkfane, 'Maler'.

Oppgave
•

Tid-fane: Forbedret Avtaleoversikt (se pkt. Kalender)

Priser
•

Feilrettinger
o Rettet feil som gjorde det umulig å slette dato på prislistelinjer
o Rettet et problem hvor prisen ikke ble kalkulert rett dersom man endre på grunnlaget
når BF styrte prisen.

Rapporttekster
•

Ny knapp for åpning av dedikert teksteditor som gjør det lettere å redigere lengre tekster.

Kalender/Avtaler
•

•

NY Avtaledialog:
• Dialog som muliggjør hurtig oppretting av en ny kalenderavtale.
• Tilgjengelig fra hvor som helst i Q3 via hurtigtast "ALT+A".
• Dialogen gjør det lett å:
▪ Knytte en ny avtale til eksisterende Ordre/Oppgave
▪ Opprette og koble til en ny Ordre fra mal som ferdigutfylles med individ, kunde
osv., avhengig av hvilke felter som er fylt ut i dialogen.
• Emnefeltet fylles ut automatisk om det står tomt ved lagring.
• Er kontekstsensitiv og vil forsøke å hente ut informasjon fra det åpne vinduet.
▪ Eks: Står du inne på et individ vil den hente med seg individet og evt. eier om
denne er en kunde, slik at informasjonen er ferdig utfylt når dialogen åpnes.
• Når du stenger dialogen kan du velge:
▪ Om avtalen skal lagres omgående. (OK-knapp eller CTRL+ENTER)
▪ Om du vil plassere avtalen i kalenderen før den lagres. (CTRL+SHIFT+ENTER)
• Etter lagring vil det komme opp informasjon om Avtalen/Ordren/Oppgaven nede i høyre
hjørne. Om du trykker på en av disse vil du gå til Avtalen i
kalenderen/Ordren/Oppgaven.
• Merk at visse felter i dialogen er gjensidig utelukkende.
▪ Eks: Om du velger å knytte den nye avtalen til en eksisterende ordre kan du ikke
i tillegg velge å knytte denne ordren til et nytt individ.
Varer i ordre:
• Det er nå mulig å dra avtaler for varer for automatisk opprettelse av avtale på ressurs.
• Avtalen vil automatisk knyttes til den av ordrene du ønsker.
• Om det finnes en oppgave tilknyttet varelinjene som utgjorde avtalen for varer i ordre
vil avtalen knyttes til denne oppgaven automatisk. Hvis ikke vil det opprettes en
oppgave automatisk.
• Nevnt funksjonalitet fungerer på tvers av klienter om dette er tillatt i innstillinger *
▪ NB! Det vil kunne opprettes Oppgaver, og knytninger til Ordre og Oppgaver på
tvers av klienter, men det er ikke mulig å åpne disse uten å bytte klient.

•

•

•
•
•

Opprettelse av Ordre med Individ vil nå hente emnetekst for avtalen på følgende måte:
• Modellens/Individets to viktigste parametere (Rapport sortering) pluss beskrivelse.
Dette er den samme teksten som vises på blokk.
Avtaleoversikt under "Tid"-faner
• Oversikten over kontekst-aktuelle avtaler er nå tilgjengelig fra Ordre, Oppgave og
Individ. (Tidligere kun Ordre)
• Samtlige felter er nå redigerbare, og kan slettes.
Viser nå ukenummer i Tidslinje Måned.
Kraftig forbedret ytelse.
Feilrettinger
• Avtaler vil ikke lenger forsvinner om man drar og slipper de til en rad som ikke er en
ressurs.
• Rettet utregning av antall varer i ordre/tilbud.
• +++

Ordre
•

•
•
•

Forbedret og mer fleksibel visning av tilgjengelig beholdning på ordrelinje via kolonnene
Disponibel 1 og Disponibel 2. Innstillinger finnes under Klientinnstillinger -> Salg-fanen. Disse vil
utvides i tiden fremover.
Tid-fane: Forbedret Avtaleoversikt (se pkt. Kalender)
Utbedret funksjon for spørring om innkjøpsbehov. Spør nå 1 gang pr varelinje i stedet for 1 gang
pr ordre.*
Feilrettinger:
o Rettet feil som førte til duplisering av varelinjer hvor varen var lagerført på mer enn én
lokasjon.
o Fjernet mulighet for å opprette kunde fra kassebildet da dette skapte problemer i
forhold til om kundebildet eller kassebildet skulle være synlig.

Salg
•
•

Endret navn på 'tekst' fane i blokk dialogen til 'Ordretekst' eller 'Fakturatekst', for å gjøre det litt
mer tydelig.
Feilrettinger
o Fikset et problem hvor gebyrfritt og COD (oppkrav) på betalingsbetingelser ikke ble tatt
hensyn til ved fakturering.
o Rettet et problem hvor ordre ikke ble sluttført i kassen selv om hele ordren var betalt.

Regnskap
•
•
•
•
•
•
•
•

Rettet en feil som ikke tillot posteringer mot perioder større enn 12. Hvilke perioder som kan
brukes henger nå sammen med hvilke perioder som er opprettet.
Forbedret validering av datoer i dagbok (tillater nå at året kun er +/- 1 år avvikende fra
periodens år).
Bokføring av debet post ved fakturering tar nå hensyn til kundens dimensjoner.
Lagt til motpostnummer som felt i hovedboksøk.
Lagt til mulighet for å søke på postnummer og motpostnummer i hovedboksøk.
Lagt til mulighet for å slette kontogrupper (såfremt de ikke er i bruk).
Lagt til mulighet for å redigere dimensjoner på godkjente bunter.
Rettet en feil hvor neste bilagsnummer ikke ble satt på første linje ved oppretting av ny bunt.

Sendinger
•
•
•
•
•

Det er nå mulig å sende SMS ved opprettelse av sendinger.
Utregning av frakt og gebyrer i sendingsdialog.
Rettet en feil hvor det ikke var mulig opprette sending for "brev i postkasse".
Rettet en feil hvor kunden ikke ble satt på sendinger i den gamle EDIPost løsningen.
Støtte for lokale sendingsvarer uten bruk av Ordremal/EDI-Post i Webshop. Aktiver på følgende
måte.
o Sett flagg på vare til "Q3W_PreventUserQuantityChange,Q3W_IsShipping".
o Pris styres som på en vanlig vare

Varegruppe
•

Forbedringer på vareoversikt
o Det er nå et eget menyvalg for å slå av eller på Webaktiv for alle varer i en varegruppe.
o Kolonne for Webaktiv visning i vareoversikt

Generelt
•
•
•

Quick3 laste/oppfriskingstid (via for eksempel F5 eller CTRL+F5) er kraftig forbedret.
Rettet en feil hvor bruk av 'enter' for å søke i søkefelt sluttet å fungere
Rettet en feil hvor Quick3 ikke fungerte i safari på mac og iPhone/iPad.

SAF-T
•

Implementert SAF-T Kassasystem (se http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-ogorganisasjon/frister-attester-og-regnskap/Bokforing-og-regnskap/Nye-krav-til-kassasystem/ for
mer informasjon).

* Kontakt Support for aktivering

