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Compello
•
•
•

Lagt til støtte for integrasjon med "on site" installasjoner fra Compello (krever at
kommunikasjon er tillatt til den serveren hvor Compello kjører).
Rettet en feil der beskrivelse for dimensjonsverdier ikke ble overført korrekt til Compello.
Rettet en feil der bankgiro nummer på leverandør ikke ble overført korrekt til Compello.

Kunde
•
•
•

Støtte for personnummer på varekortet. Benyttes ved blant annet eksport til inkasso selskap.
Støtte for personnummer og organisasjonsnummer under kontaktpersoner på kunde.
Rettet et problem hvor endring av fakturautsendingsmetode ikke lot gjennomføre. Dette valget
er nå også endret fra et søk til en dropdown meny.

Individ
•

Rettet en feil der prosjektnummer for individet ikke ble søkbart dersom varen ble lagret med
autogenerering av prosjektnummer.

Innkjøpsbehov
•
•
•
•

Innkjøpsbehov vinduet har fått en overhaling. Drastisk forbedring av navigering i grid og
hastighet i selve gridet.
Hastigheten på å åpne innkjøpsbehovet er også vesentlig forbedret.
Rettet en feil der vinduet måtte lukkes etter at vare var lagt inn for å kunne få lagt inn antall.
Endret logikken for lagring. Nå manuell lagring i gridet, tidligere ble linjer auto lagret ettersom
man gjorde endringer på linjer. Dette er med på å øke hastigheten i selve opprettelsen av nye
linjer og oppdatering av informasjon på hver linje.

Maler
•
•

Lagt til mulighet for å definere standard utsendingskonto for malen i maler vinduet.
Rettet en feil hvor maler for påmelding/avmelding av nyhetsbrev sluttet å fungere dersom man
var inne og justerte på malen.

Rapporter
•

•
•

•

•
•

•

Vareliste
o Parameter for å vise kun varer uten lagerstyring.
o Kan filtreres på lagerlokasjon.
o Mulighet for å filtrere varer som er IKKE er solgt etter en gitt dato.
Kontoutskrift kunde/leverandør
o Rettet en feil hvor rapporten tok med seg ikke bokførte poster.
Varer i plukkliste
o Viser nå kostpris og total summering.

Kretsløpskontroll
o Rettet en feil på datofiltrering på prisene i rapporten. Rapporten kunne hente
bokføringer som var gjort etter til dato som var spesifisert i rapporten.
Varer i ordre
o Rettet en feil hvor varer i ordremaler ble vist på listen.
Vareetikett 55x40
o Lagt til mulighet for å styre om etiketten skal vise pris inkl. eller eks. Mva i
rapporttekster.
Salgskontroll varegruppe
o Lagt til filter for kunde/kundegruppe.

Regnskap
•
•
•

Rettet en feil i bokføring av faktura der påkost etter salg ikke ble bokført korrekt. Dimensjonen
ble ikke satt på bilagslinja.
Rettet en feil hvor bilagsnummer økte med 2 eller flere nummer.
Rettet et problem hvor postering av fakturajournal i noen få tilfeller ikke kunne fullføres.

Salg

•
•
•

•
•
•

Støtte for valuta på blokk (visning).
Tilbud viser nå tilgjengelig beholdning 1 og 2, slik som på ordre.
Reklamasjon/Garanti:
o Støtte for å koble en kunde mot en leverandør er på plass i kundebildet.
o Ved kopiering av en ordre til bestilling vil det sjekkes om det eksisterer en kobling mot
leverandør, og hvis så er vil en minusbestilling opprettes med kun varene til denne
leverandøren.
Håndtering av duplikate serienummer.
Filutforsker med historikk bakover på plukkliste, ordre og tilbud nivå.
Mulighet for å merke filer i filutforsker som vedlegg til mail og eFaktura (eFaktura støtter kun
PDF vedlegg).

•
•
•

•

•
•

Ny fane: Debitor-totaler
o Viser totaler - og eventuell valuta - for debitorer satt på blokk
Rettet en feil hvor dimensjoner ikke ble vist korrekt under fakturaposteringer i regnskapstaben
på faktura.
Rettet en feil der kostpris for individ ikke ble oppdatert korrekt dersom individet ble tilknyttet
blokken etter at varen for kapitalvare var lagt inn og det fantes flere varer mer tilknytning på
samme individstatus i merke og modell registeret.
Rettet en feil der kopiering av faktura til ordre gjorde at varelinjer som hadde varekobling mistet
sin kobling, og endring av priser/antall på ordrelinjer igjen gjorde at varekoblinger ble hentet inn
en ekstra gang.
Rettet en feil der valutakursen ble hentet på nytt ved kreditering av faktura.
Rettet en feil der snittkost ikke ble satt i lagerlogg dersom transaksjonen i lagerlogg var den
første transaksjonen og typen var varetelling.

Sendinger
•
•
•
•

Sendinger som er sendt som oppkrav vises nå med flagg for oppkrav i Quick3. Vises under
levering taben på ordre, plukkliste og faktura, samt under sendingsbildet.
Mulighet for å sette fraktfritt på sendinger på ordre og plukkliste. Dersom en sending er satt
som fraktfri, vil det ikke bli beregnet fraktkostnad for sendingen på fakturaen.
COD (oppkrav) tar nå hensyns til avrundingsinnstilling på klienten.
Rettet en feil der produkter som kun har 1 tjeneste tilgjengelig ikke fungerte.

Stemplingskonsoll
•

Det er ikke lenger nødvendig å oppfriske Q3 for at Stemplingskonsollen skal fortsette å
oppdatere stemplingsloggen etter at den har mistet kontakt med serveren.

Varer
•
•
•
•
•

•
•

Mulighet for å legge til nye egenskaper fra Egenskaper-fanen på Varer.
Mulighet for å legge til bilder i Webtekst for Varer og Varegrupper.
Mulighet for å sette "content only" på bilder som blir lastet opp på varer. Disse blir da ikke vist
som bilder for produktet i webshop.
Varesøket husker nå siste innstillinger for søk (inkluder inaktive, kun varer på lager).
Varesøket viser nå opptil 500 varer.

Mulighet for å relokere en vare fra en lokasjon til en annen. Funksjonen finnes under menyen
for "Beholdning" på lager taben.
Rettet en feil der varer som arvet priser ikke viste korrekt pris i varesøket.

•

Rettet en feil der arving av pris ikke ble lagret på varianter når dette ble satt på variantene inne
på varen.

Varetelling
•
•

Rettet en feil der filtrering på varegruppe og leverandør ikke fungerte korrekt.
Rettet en feil hvor det i noen få tilfeller var mulig å få startet godkjenning av varetellingen
dobbelt.

WebText
•

Rettet flere feil knyttet til Profil og Språksøk.

Generelt
•
•
•
•
•

•
•

Rettet en feil som provoserte frem en "500-Serverfeil" ved innlogging etter at innlogging var
utløpt
Rettet en feil i Grid hvor horisontal scrolling ble tilbakestilt ved vertikal scrolling.
Rettet en sjelden feil som kunne føre til at bokføring av fakturaer feilet.
Rettet en rekke feil knyttet til navigering i Grid.
Rettet en feil hvor tittel på taben ble borte etter innlastning av siden på nytt (det kan fortsatt
være taber hvor dette inntreffer, vi setter pris på tilbakemelding dersom dere gir oss beskjed når
dere opplever dette).
En rekke forbedringer knyttet til forbruk av ressurser på Quick3 serveren gjør nå at denne kjører
mye lettere.
Rettet et problem hvor språket ikke ble oversatt korrekt flere steder etter endring av språk.

