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Generelt
•
•
•
•

•
•
•
•
•

NY! Lagt til mulighet for å skjule underfaner via høyreklikk-meny. Lagres separat pr bruker.
Det er av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker ikke lenger mulig å lagre <script> tager i diverse
tekstvinduer.
Forbedret validering av passord
Nye hurtigtaster
o Alt+x for å åpne stemplingskonsollen
o Alt+n for å resette avansert søk i søkefaner
Dialoger som typisk ber om "Ja/Nei" godkjenning er nå navigerbare med tastaturet.
Noe endret/forbedret på Grid-utseende.
Tettet en lang rekke minnelekkasjer, så nå skal Quick3 kjøre litt lettere i nettleseren over tid.
Mer konsekvente dato-felter, slik at alt fungerer på samme måte. Steder hvor fra og til dato
brukes fungerer nå slik at til dato ikke kan være tidligere enn fra dato.
Rettet en feil hvor opprettet dato, størrelse på fil, og versjonsnummer ikke dukket opp i
filutforsker.

Automatiske jobber
•

En rekke forbedringer på logging, feilsøk og sporbarhet.

Bestilling
•

Det er nå mulig å slette linjer med Ctrl+Del i Bestilling.

Dagbok
•
•
•

Rettet feil i dimensjonssøket som førte til at den åpnet to søkedialoger
Rettet feil som gjorde at dagboken frøs etter kopiering av linjer
Rettet feil som forhindret linjeoperasjoner på godkjent bunt.

EDI-post
•
•
•
•

NY! Har nå fått støtte for utskrift av RFID-etiketter. (Obs! Krever ny versjon av PrintService)
Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å opprette nye sendinger på grunn av endringer hos
EDI-post.
Rettet feil som gjorde at Firma-feltet ble med fra Leveringsaddressen.
Forbedret feilmeldinger når noe går galt.

•
•

Rettet feil som gjorde at sendingsdialogen ikke fant standard fraktvare.
Rettet feil som gjorde det umulig å skrive ut sendinger fra Plukkliste og Faktura

Faktura
•

Kreditnota fremkommer nå som betaling på fakturautskriften.

Fakturaspesifikasjon
•

Rettet en feil som forhindret åpning av bunten.

Individ
•
•
•
•

Sortering av parametere tar nå kun hensyn til sorteringsindeks, og ikke hvilket nivå modellen
ligger på i hierarkiet.
Gjort det mulig å redigere dato for eierskifte, samt at dato alltid blir lik fakturadato når
eierskiftet utføres.
Lagt til type i eierhistorikk. Typen indikerer om eierskifte har blitt utløst manuelt eller via
fakturering.
Lagt til avansert søk. Mulighet for å søke på eier, bruker og modell.

Kalender
•
•
•
•

Kraftig forbedret ytelse for varer i ordre og tilbud.
Rettet en feil som kunne få kalenderen til å henge i noen sekunder i det man opprettet en
avtale.
Agenda tar nå hensyn til valgt dato
Rettet feil som førte til at det ble opprettet to oppgaver når man knyttet en ny ordre til en
avtale med en blokk med "Autogenerer oppgave".

Kapitalvaresalg
•

Rettet en feil der eierskifte ikke ble utført og dimensjoner ikke ble tildelt korrekt dersom man
fylte inn motpostnummer på ordre.

Kampanjeutsending
•
•
•

Den samme kampanjen kan nå sendes ut flere ganger
Ny fane, Logg, som viser hvilke kunder kampanjen har blitt tilsendt
Det er nå mulig å kjøre et veldig mye større antall utsendinger i én omgang.

•

Lagt til visuell indikasjon på at en kontaktperson mangler nødvendig info for utsendingsmetode.
Dersom utsending er e-post og kontaktpersonen mangler e-post adresse vil kolonnen vise en
rød markering.

Kundetype
•

Ny fane med oversikt over alle tilknyttede kunder.

Lageroversikt
•
•
•

Scrollbaren skal nå oppføre seg litt bedre.
Det er ikke lenger mulig å flytte noder fra eller til rotnivå
Rettet en feil som førte til at en node ble flyttet til rotnivå når man endret plassering innenfor en
og samme forelder.

Merke-/Modellregister
•
•
•
•

Har fått en kraftig overhaling, og skal nå være rask og responsiv selv med enorme mengder data
Søkefeltet gir nå brukeren litt mer hjelp med forslag basert på søketekst.
Av ytelseshensyn har vi fjernet menyvalget for "Ekspander Alle", men om dette er svært savnet
kan vi se om vi finner en bedre løsning på problemet.
Rettet feil som gjorde at parametere ikke ble oppdatert når man klikket på to modeller med
samme antall parametere.

Mva-koder
•
•
•

Rettet en feil hvor man ikke kunne slette ubrukte mvasatser.
Bedre feilmelding ved valg av mva-post før mva-meldingsformat.
Erstattet bruk av prosenter i MVA-meldingen med lav/middels/høy sats.

Oppgaver
•

•

Oppgaver
o Forbedret hastighet på åpning av oppgaver.
o NY! Lagt til prioritet for oppgaver og mulighet for å sette en oppgave mot
ressursgruppe.
o Endret ikon for stemplingsklokke.
o Alle grid i taber har fått en overhaling.
o Endret flere søk til dropdown menyer for bedre arbeidsflyt.
o Lagt til bilde innlegging på oppgavetekster med mulighet for å laste opp bilde. Bildet blir
lagret under filutforsker på oppgaven.
NY! Mine oppgaver:

Redesignet "Mine oppgaver" bildet. Viser nå en oversikt over "Mine oppgaver",
"Ressursgruppe oppgaver" (kun oppgaver på brukerens primærgruppe vises), "Mine
tilbud" og "Mine ordre" (tilbud og ordre viser tilbud/ordre hvor brukeren er selger).
Lagt til prioritet i alle lister hvor oppgaver vises.
NY! Lagt til mulighet for å søke på mottatt dato fra og til i oppgavesøk.
NY! Separert ut Oppgaveprodukter og Oppgavestatuser til egne menyer i hovedmenyen. Lagt til
flere innstillinger for Oppgavetyper og Oppgavestatuser som tidligere ikke var tilgjengelig fra
Quick3.
NY! Oppgavermaler:
o Lagt til mulighet for å definere oppgavemaler.
o 3 mulige standard maler:
▪ Standard -> Brukes når man manuelt oppretter en oppgave (mulig å overstyre
per ressurs, se informasjon angående ressurs)
▪ Ordre -> Brukes når oppgaver opprettes fra ordre.
▪ Ressursplan -> Bruker når oppgaver opprettes fra ressursplan.
Ny knapp for "Opprett avtale i Kalender".
o

•
•
•

•

•

Ordre
•
•
•

Flyttet felt for Ordrestatus fra fanen Tilleggsinfo til fanen Primærinfo
Rettet en feil hvor debitor for hele ordren ikke ble lagt inn korrekt dersom søket ble åpnet.
Lagt til bekreftelses dialog for rekalkulering av priser. Dette for å forhindre uønskede klikk på
funksjonen.

Ordrestatus
•

•
•

Lagt til systemtype med valg mellom ordre og tilbud.
o Alle eksisterende statuser som er representert i tilbud blir automatisk duplisert over til
statuser med systemtype tilbud.
o Status blir filtrert på systemtype i ordre og tilbud vinduene. Det vil si at bare statuser
som har tilhørende systemtype vil være mulig å velge.
Lagt til "Vis i mine oppgaver". Bestemmer om tilbud/ordre med tilhørende status skal vises i
mine oppgaver.
Lagt til Standard valg. Standard ordrestatus kan settes 1 gang per systemtype. Standard
ordrestatus benyttes ved bekreftelse av tilbud over til over, og ved kopiering av ordre til tilbud.

Ordresøk
•
•

NY! Avansert søk -> nytt filter på Ordretyper.
NY! Avansert søk -> nytt filer på Profil.

Prissynkronisering
•
•
•

Rettet sjelden feil som førte til at synkroniseringen stoppet opp.
Lagt til varseltrekant i historikken dersom synkronisering har feilet. Feilmelding logges i
databasen.
Rettet feil som stoppet synkronisering om en vare hadde flere priser.

Priser
•

Utpris
o Det er nå mulig å spesifisere Sum, så vil rabatt-feltet regnes ut automatisk.
o Rabatt har nå fem desimaler (tidligere to).

Rapporter
•
•

Rettet en feil knyttet til oppfrisking av rapporter.
Reskontro rapporten kan nå skrives ut basert på periode.

Regnskap
•
•
•
•
•

Forbedret ytelsen på innlesning av OCR og kasseoppgjør betraktelig for store datamengder.
Rettet en feil hvor åpning av fakturaspesifikasjoner feilet.
Rettet en feil hvor antall rader for søk ikke fungerte i hovedboksøk.
Rettet en feil hvor nullstilling av bilag fra reskontro ikke la inn momskode fra konto som ble
valgt.
Rettet en feil hvor kontonavnet ikke ble vist som kunde/leverandør navn dersom kontoen var en
reskontro.

Remittering
•
•

Rettet en feil hvor dato filter på historikk ikke fungerte.
Lagt til totalbeløp i historikk visning

Reskontro
•
•

Forbedret ytelsen betraktelig på store reskontroer.
Endret reskontrorapportene (aldersfordelt saldoliste og åpne poster) til å kunne tas ut på
periode, for bedre sammenligning mot hovedbok. Fjerner problemer vi har hatt med differanser
mellom saldobalanse og reskontrorapporter.

Ressurs
•
•
•

NY! Lagt til mulighet for å sette standard oppgavemal per ressurs.
Flyttet alle innstillinger for ressurs inn under innstillinger taben.
Rettet en feil hvor resett passord funksjonen inne på ressursen i noen tilfeller ikke fungerte og
passordet ble ikke satt. Dette til tross for at man fikk melding om at passordet var endret.

Tilbud
•

NY! Nytt felt for profil Profil som blir med over til ordre.

Varegrupper
•

Rettet en feil knyttet til lagring av varegrupper.

Varekoblinger
•

Rettet feil som forhindret utregning av pris på komponenter når en koblet vare hadde pris = 0

Varemottak
•
•

Rettet feil knyttet til splitting av linjer når man mottar fler enn bestilt antall.
Rettet en feil hvor antallet i lagerloggen ble feil ved varemottak dersom en og samme vare
hadde flere bestillingslinjer.

Webshop
•
•
•

Kraftig forbedret ytelse ved uthenting av varer, varegrupper, artikler og artikkelgrupper med
mange bilder. Kort sagt skal hele webshoppen bli "Quickere".
Lagt til sortering for varekoblinger.
Rettet en feil hvor type bilde i filutforsker ikke vises når man åpner filutforsker.

