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Generelt
•

•
•
•

Større omskrivning av Grid2
o Mer pålitelig navigasjon.
o Raskere lasting
o Enklere å utvikle for.
o Dette vil også rette en del standhaftige feil som har plaget oss over lang tid.
o OBS! Som følge av denne endringer er alle brukerinnstillinger (kolonnebredder osv)
tilbakestilt.
Mulighet for å ignorere avrunding per valutatype. Styres fra valuta bildet.
Logisk sjekk i valutabildet, ikke tillatt med en endring som er større enn 10 prosent av
nåværende i kurs feltet. Dette er for å forhindre at man får lagt inn helt feil verdier i kurs feltet.
Vedlegg som er med i sending fra i faktura på mail eller efaktura blir nå logget under
kommunikasjons taben på faktura.

Bestilling
•

Viser leveringsdato på bestillingslinjer.

Dagsrapport
•

Dialog for redigering av stemplinger har fått en liten overhaling.

Eksternt prishotell
•
•
•

Rettet en feil hvor det ikke ble søkt i varenavn og varenummer når man spesifiserte alle felter
fra varesøket og søkte mot prishotellet.
Rettet en feil hvor søk på varenummer med øæå i seg feilet.
Rettet en feil hvor æøå ikke ble formatert korrekt når man hentet ned nye varer fra prishotellet.

Fakturalevering
•
•

Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å fortsette å levere fakturaer etter å ha levert et
utvalg fakturaer som alle hadde destinasjon "Utskrift".
Rettet en feil som gjorde at utsending av eFaktura og epost faktura ikke fungerte fra
fakturalevering.

Filarkiv
•

Mulighet for å endre mappenavn.

Individ
•
•

Ny checkbox i Klientinnstillinger/Regnskap/Kapitalvaresalg: «Modell påkrevd på individ». Ved
bruk av denne kan man ikke opprette et individ uten modelltilknytning.
Rettet en feil hvor man ikke kunne legge til dimensjon på individet før individet var lagret.

Klient
•

Lagt til valg av standard Leveringsmåte under Diverse fanen (kan overstyres på kunde)

Kunde
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagt til ny fane med periodestatistikk
Kundesøket har nå blitt forbedret med mer avanserte filtre.
Lagt til mulighet for å endre dato på en eller flere prisavtaler.
Kontakthistorikk kan opprettes, endres, og sendes på mail.
Lagt til Betalingsbetingelse som kriteria for samlefaktura og samleplukk.
Lagt til valg av standard Leveringsmåte. (overstyrer klientinnstilling)
Lagt til mulighet for å definere betalingsbetingelse som et samlefaktura kriterie.
Lagt til mulighet for å definere en kundegruppe som forhandlere.

Leverandør
•
•
•
•

Lagt til ny fane med periodestatistikk .
Kontakthistorikk kan opprettes, endres, og sendes på mail.
Lagt til ny fane med «varer i bestilling»
Lagt til visning av Adresse2.

Ordre
•

•
•

Forbedringer til hurtigtast "ALT+O"
o Aktivering fra Varesøk => Henter med valgte varer inn i ny ordre
o Aktivering fra Individsøk => Henter med seg det første valgte individet og dets
eier/bruker om denne er en kunde inn i ny ordre.
o Aktivering fra Kundesøk => Henter med seg den valgte kunden inn i ny ordre.
o Aktivering fra Vare => Henter med seg varen inn i en ny ordre.
Ordrestatus og Ordretype er lagt til i hovedmenyen
Lagt inn sperre for å opprette ordre, plukke, og fakturere en kunde som er blokkert

•
•
•
•

Det er nå mulig å avgrense pakkekø til å vise bare fullt leverbare ordre (filtrering lagt til i
pakkekø-innstillinger under klientinnstillinger)
Man kan nå sette en annen kunde som mottaker av sending
Ny hurtigtast for å gå direkte til leverings taben i ordre (ALT+E).
Rettet en feil hvor man ikke fikk fjernet salgsperson fra ordrelinje etter at den var lagt inn.

Omnisøk (NY)
•
•

•

Søkefeltet i toppen har blitt utvidet, er tastatur/skannervennlig, og fungerer nå mer som (F12 –
Hurtigkommando) i QuickNG.
Støtter følgende hurtigsøk/åpning av:
o Ressurs
o Ressurssøk
o Plukkliste
o Plukklistesøk
o Ordre
o Ordresøk
o Vare
o Varesøk
o Bestillingsøk
o Fakturakontroll
o Varemottak
o Fakturasøk
o Individsøk
o Oppgavesøk
o Kundesøk
o Leverandørsøk
o Tilbudsøk
Snarvei for denne er "ALT-Gr + 4" ($) og "SHIFT+4" (¤)

Rapporter
•
•
•
•
•

Utbedringer av oppgave rapporten, viser nå informasjon om avtaler for oppgaven.
Utbedring av fakturaliste rapporten, viser nå profil informasjon og har mulighet til å selektere på
profil ved utskrift.
Rettet en feil med varetellings rapporten som ikke tok med plukklistet antall i beregninger.
Rettet en feil med mvaoppgaven som ikke lot seg skrive ut fra rapport oversikten.
Rettet en feil med Salgskontroll varegruppe hvor det ikke fungerte å spesifisere mer enn 1
kundegruppe.

Regnskap
•
•

Kontroll av påkrevd dimensjon lagt inn ved bokføring av faktura
Rettet en feil med påkost etter salg. Dette har ført til at vi har endret hvordan kunder for intern
påkost og påkost etter salg (kapitalvarer) defineres. Dette er nå lagt opp en egen kundetype
under styring på kunder. Kundetypene som er lagt opp foreløpig er:
o Standard ekstern -> Vanlig ekstern kunde, ikke noe ekstra logikk tilknyttet til denne.
o Intern påkost -> Brukes for å fakturere påkost på kapitalvarer. Ved fakturering vil
kundeposten få tildelt art "Påkost".
o Intern påkost etter salg -> Brukes for å fakturere påkost på kapitalvarer etter at
kapitalvaren er solgt. Ved fakturering vil kundeposten få tildelt art "Påkost etter salg"
o Intern garanti -> Ingen ekstra logikk håndtering ved fakturering. Men viktig at garanti
kunder blir satt opp med dette for å kunne hente ut statistikk på garanti arbeid.

Sendinger
•

•

Finpuss på dialog ved oppretting av sendinger
o Lagt til mulighet til å legge til flere kolli
o Listen over produkter viser nå priser, denne blir og oppdatert ved endring av kolli med
mer.
o Fjernet knappene for manuell rekalkulering og endret til automatisk rekalkulering ved
endringer.
Endring av sendinger grid
o Dobbeltklikk på en rad vil nå vise en dialog med oversikt over kolli informasjon
o Ny knapp som åpner sporing

Triolink
•

Rettet en feil som kunne føre til at Triolink overskrev malkunden.

Vare
•
•
•

•
•

Kopiering av vare vil nå også kopiere eventuelle filer koblet til varen.
Rettet flere feil knyttet til sletting av Egenskaper.
Rettet en par feil med relokerings funksjonen på vare.
o Gammel lokasjon ble ikke nullstilt korrekt i lagerloggen.
o Linjer i plukklister ble ikke flyttet til ny lokasjon som da førte til at plukklister ikke kunne
faktureres siden lokasjonen ikke lenger eksisterte på varen.
o Begge disse feilene blir korrigert ved oppdatering.
Lagerloggen inne på varen viser nå hele lokasjons strengen.
Rettet en feil i varesøket som gjorde at varer kunne opptre flere ganger i søket dersom man
søkte bare varer på lager og varen hadde flere lokasjoner definert.

Varetelling
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grid i varetelling har fått en overhaling.
o Dette medfører at en rekke feil knyttet til navigering er fikset.
Varetelling søket har også fått en overhaling av grid.
Ny kolonne som viser estimert beholdning. Denne kolonnen vil blinke gult ved endring i talt
beholdning eller ved endring av hake for akkumuler på tellingen for å indikere endringen.
o Merk at denne funksjonen kan gjøre at det tar litt tid å skru av/på akkumuler dersom
varetellingen inneholder mange rader, siden alle rader da må oppdateres med ny
estimert beholdning.
Mulighet til å hente frem filter rad hvor man kan filtrere på varenummer, lokasjon, ny lokasjon
og varenavn. Denne hentes frem med denne knappen
.
Merk også at knappen for å importere linjer til varetellingen er flyttet til høyre.
Innstilling pr ressurs for om markøren skal gå til ny linje etter at talt beholdning er lagt inn.
Finnes under innstillinger taben på ressurs.
Dialogen for bekrefting av varetelling vil nå indikere akkumuleringsstatus for varetellingen.
Raskere innhenting av vare informasjon når varenummer er lagt inn på tellingen.
Rettet en feil som gjorde at plukklistet antall ikke ble trukket ut fra lokasjon dersom man
relokerte en vare til ny lokasjon.
Rettet en feil hvor det ble gitt en feilmelding dersom man forsøkte å slette en telling som ikke
inneholdt linjer.
Rettet et problem hvor dialog boksen for å bekrefte varetelling brukte lang tid på å bli generert
dersom det var mange varer i varetellingen.
Rettet en feil hvor det i noen få tilfeller var mulig å få bekreftet varetellingen 2 ganger.
Rettet en feil hvor noen varer manglet kostpris i lagerlogg etter varetelling.
Rettet en feil hvor varer i plukklister ikke ble flyttet til ny lokasjon ved relokering i varetelling.
o Blir rettet ved oppdatering.

Webshop
•
•

Hindrer blokkerte kunder fra å logge på webshop.
Rettet en feil hvor nyhetsbrev for webshop kunne slutte å fungere.

