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Generelt
•

(NY!) De fleste tekstbehandlingsvinduer i Quick3 har nå støtte for liming av bilder rett i teksten.
Bildet blir automatisk koblet til filarkivet.

Bestilling
•
•

Rettet feil knyttet til sending av Bestilling på e-post.
Rettet en feil hvor det ikke var mulig å velge linje i Bestillingsøk.

Budsjett
•

Rettet feil som forhindret eksport.

Compello
•

Rettet en feil hvor fakturanummer ikke ble lagret.

Faktura
•
•

Rettet en feil som gjorde at linjetekst ikke ble vist.
Rettet en feil hvor det ikke var mulig å velge en fakturalinje.

Filarkiv
•

Rettet en feil som gjorde at feil menyvalg dukket opp i menyen i filarkivet.

Hovedboksøk
•

Rettet en feil som gjorde at avansert søk ikke ble aktivert.

Individ
•
•

Rettet feil knyttet til lagring av individ. Denne prosessen skal nå være mye mer robust.
Rettet en feil som førte til at "Prosjektnummer" ikke dukket opp i Individsøket.

Kontaktperson
•

Rettet en feil knyttet til lagring av kontaktperson om man trykket på lagringsknappen to ganger.

Kortbetaling
•

Rettet en feil som førte til tilbakestilling av betaling, samt status på kortbetaling om fakturering
feilet etter trekk.

Kunde
•

Rettet en feil knyttet til lagring av ny kunde.

Lager
•

Rettet feil knyttet til relokering av vare til nåværende lokasjon.

Merke/Modellregister
•

Rettet feil knyttet til sortering av noder.

Ordre
•
•

Rettet feil som gjorde at "Disponibel 1" fikk feil verdi.
Kraftig forbedret ytelse når man legger til varer med varekoblinger.

Sendinger
•

Rettet feil knyttet til sendinger med postnummer som innehold bokstaver eller andre tegn som
ikke var tall.

Serienummer
•

Rettet en del små feil og gjorde løsningen mer robust.

Purring
•

Rettet en feil som forhindret purring av blokkerte kunder.

Varesøk
•
•

Rettet en feil som gjorde at det ikke ble gjort søk mot prishotellet i det dialogen åpnet. For
eksempel ved søk fra ordre.
Rettet feil som førte til problemer med import av eksterne varer fra prishotllet om brukeren
trykket "Enter" for å velge.

Varejustering (Ny!)
•

•

Tillater filtrering på:
o Leverandør
o Varegrupper
o Enkeltvarer
o Innpris fra/til
o Utpris fra/til
o Rabattmatrise
o Datoen prisen sist ble endret
Følgende kan justeres
o Kalkyle
o Inn/Kostpris
o Utpris
o Rabatter
o Rabattkoder
o Bruttofortjeneste
o Avrunding

Webshop
•
•

Rettet feil som gjorde at varegrupper med mer enn én forelder ikke ble vist flere ganger.
En rekke ytelsesforbedringer knyttet til varegrupper.

