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Bestilling
•
•

•

Implementert e-post sending som distribusjons metode for elektronisk bestilling.
Lagt til en mulighet for å overstyre varesøket i bestillinger på bestemte leverandører. Dersom
leverandøren settes opp med hake for "Søk etter varer på alle leverandører i bestilling" under
betingelser på leverandøren så vil bestillinger man opprette mot denne leverandøren søke i hele
vareregisteret.
Nytt format for bestillingseksport, Jaguar/Land Rover.

Individ
•

Filarkivet er nå tilgjengelig på individ.

Inkasso
•

Mulighet for å reeksportere korreksjonsfil.

Integrasjoner (krever modultilgang)
•

•

Triolink:
o Kundesynkronisering
o Varesøk
o Individ synkronisering
o Opprettelse av ordre
Compello:
o Eksport av kontoplan, leverandører, MVA koder, valutaer, dimensjoner og
regnskapsperioder.
o Import av inngående faktura
o Link i Quick3 for å åpne bilaget i Compello fra hovedboksøk, bilagsdetaljer og dagbok.

Kalender
•
•

Klikk på en avtale for varer i ordre/bestilling for visning av hvilke ordre/bestillinger denne består
av.
Avtaledialog tar med seg det første individet den finner på en ordre, når dialogen åpnes fra en
ordre.

Kortbetalinger
•

Oversikten over kortbetalinger har nå fått et menyvalg for annullering.

Lager
•
•

Bildet for Lagerlokasjoner har fått kraftige ytelsesforbedringer for kunder med et stort antall
lokasjoner.
Oppslag på lokasjoner fra bestillinger er også kraftig forbedret.

Maler
•

Lagt til kunde som type

Pakkekø (Ny!)
•
•
•
•

Reserverer antall ut ifra tilgjengelig beholdning, og plukker etter prioritet i kø.
Diverse innstillinger i klientinnstillinger (Lager).
Ordre kan sendes til pakkekø manuelt fra ordrebildet.
Reservert antall inkludert i beholdningssammendrag på varer, og kan inkluderes i Disp1/Disp2.

Regnskap
•
•
•
•
•
•

Lagt til mulighet for å stenge perioder manuelt (gjøres automatisk ved MVA-oppgjør).
Lagt til mulighet for å endre dimensjonsverdier i hovedboksøk og bilagsdetaljer.
Ny "Drill-Down" rapport for fleksibel innsikt i regnskapstall. (tilgjengelig via hovedmeny)
Hurtig saldobalanse.
Raskere buntsøk. Buntsøket viser nå også min/max periode og bilag for alle bunter.
Åpningsbalanse etter kasseoppgjør får nå tildelt nytt bilagsnummer. Tidligere hatt samme
bilagsnummer som oppgjøret. Dette for å forhindre at bilagsnummer går over flere perioder/år.

Salg
•
•
•
•
•
•

Aktivert "Overstyr avrunding" på profilnivå.
Lagt til menyvalg på ordre for å kopiere til tilbud.
Faktura har nå fått felt for leveringsdato.
Ny innstilling for automatisk utsending av SMS ved sending av faktura på E-post.
Kraftig ytelsesforbedring ved auto-plukking.
Mulighet for å samleplukkliste på likt ordrenummer

Varer
•
•

Varekoblinger inneholder nå et "Type"-felt for å gi koblingen en beskrivelse eller kontekst.
Kraftig ytelsesforbedring for sjekk på overgangsnummer ved innslag av vare i ordre/bestilling.

Varetelling
•

Lagt på en ekstra dialogboks dersom man forsøker å godkjenne en telling hvor alle varer har 0 i
beholdning og telling IKKE er haket av for akkumuler.

Feilrettinger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rettet et problem hvor mailsending fra fakturalevering ikke fungerte.
Rettet et problem med OCR innlesing av 9 siffers KID ble krysset mot feil post.
Rettet et problem med fakturatekst på blokk forsvant fra blokka ved fakturering i kasse dersom
fakturateksten var lagt inn på blokk før faktureringen i kasse fant sted.
Rettet et problem med lagring av varegrupper hvor det fantes mange varer. Ble hengende ved
lagring.
Rettet et problem hvor ordre ikke kunne opprettes i webshop dersom betalingsmiddelet som
ble valgt ikke hadde betalingsbetingelse.
Rettet et problem hvor feil ressurs ble koblet til avtale ved oppretting av ny avtale fra avtale
dialogen.
Rettet et problem hvor avtaler ikke ble koblet mot ordre dersom det ikke fantes noen tilhørende
oppgave fra før.
Rettet et problem som førte til at brukeren ble logget ut for tidlig.
Rettet et problem som førte til at scrolling i grid førte til at den horisontale scrollbaren ble
tilbakestilt.
Rettet et problem med øres avrunding i eksportfiler til Mamut.
Rettet et problem hvor oppretting av innkjøpsbehov valgte en ugyldig lokasjon
Rettet et problem hvor fokuset i vinduet ble flyttet nedover etter at søket var ferdig, dersom
søkeresultatet inneholdt flere rader enn det var plass til i skjermbildet.
Rettet et problem hvor innlegging av debitor på ordren ikke ga korrekte priser for linjene.

