Endringslogg Quick 3.0.32
Generelt
•

Forbedret feilrapportering når vi får en uventet feil på serveren. Da blir det litt lettere å følge
opp og rette denne type feil.

GDPR
•
•
•
•
•

•

Lagt til mulighet for å legge til samtykke på kontaktpersoner. Valg for å opprette samtykke
finnes under menyen på kundekortet.
Lagt inn standard samtykke for Quick3 hos alle kunder. Dersom endringer eller egne samtykker
er ønskelig ta kontakt med support.
Ny rapport (Samtykke skjema). Mulighet for å skrive ut samtykkeskjema på papir.
Samtykkevinduet viser også oversikt på aktive samtykker per kontaktperson og historikk for
samtykker.
Lagt til generelle samtykkeinnstillinger under ny fane på klientinnstillinger ("Samtykker"). Her
kan link til personvern erklæring og liste over samarbeidene selskaper fylles ut. Merk! Dette er
nødvendig informasjon å fylle ut for at rapporten skal fungere korrekt for standard samtykke.
Mulighet for eget samtykke for BMW-forhandlere med eksport til BMW sentralt. Ta kontakt
med support for å få dette satt opp.

Individ
•

Sammenslåing av individ er på plass.

Innkjøp
•

Lagt til kolonne som viser antall i ordre på bestilling- og varemottakslinje.

Kalender
•

•
•

Det er nå blitt lettere å opprette avtaler fra Ordre. Hver enkelt blokk har nå fått en "Opprett
avtale" knapp som tar med seg informasjon om oppgaver og individer knyttet til blokken.
Avtalen vil så kunne plasseres i kalenderen med utgangspunkt i leveringsdato på blokken(om
den har det) eller ordren selv.
Det er nå mulig å avbryte plassering av ny avtale i kalender ved å trykke på "X" på beskrivelsen
nede til høyre.
Avtaledialogen vil nå foreslå litt mer fornuftige tidspunkt for brukeren.

Leverandør
•
•

Ny tab som viser antall solgte per vare, for i år, fjor, og forfjor.
Leveringsdager (under Betingelser) brukes nå til å sette ønsket lev.dato på bestillinger.

Mine Oppgaver
•

Oppgavetype er nå synlig og filtrerbart i oversikten.

Mobil App
•

Nye API-Kall i Q3:
o Alternativ API-innlogging
o Stempling på Oppgave
o Stempling på Oppgavetype
o Opplasting og nedlasting av filer
o Uthenting av oppgaver og oppgavetyper

Oppgaver
•

Diskusjon/Chat på hver enkelt oppgave gjør det nå lettere å samarbeide med kollegaer. Tag
andre brukere for å sende de et varsel.

Priser
•
•
•
•

•

Lagt til Veil.pris på Innpriser.
Det er nå mulig å velge grunnlag for en kalkyle (var tidligere låst til netto innpris). Grunnlag kan
være: Netto innpris, Listepris, Veiledende utpris, Pris, eller Pris inkl. MVA.
Det er også mulig å velge valutakurs i kalkyler, for de som bruker mer enn en kurs.
«Grunnlag» er erstattet av «Kalk.grunnlag» på utpriser. Verdien her kommer an på hva
grunnlaget for beregnet pris er. Dersom kalkyle brukes så vil verdien være det samme som
grunnlaget for kalkylen. Standard grunnlag er netto innpris.
Prisantall (fra vare) er nå synlig i alle aktuelle sammenhenger

Rapporter
•
•

Lagerverdiliste: Konto er lagt til som utvalgskriterie og sortering/gruppering. Også lagt til fra/til
felter for varegruppe og kontogruppe i dialogen.
Kassetransaksjoner (X/Z-rapport): Redusert antall sideskift for å spare skogen.

Salg
•
•
•
•

Lagt inn varsling i form av dialog ved åpning av ordre/plukkliste dersom kunden har andre åpne
ordre (kan skrus av på brukernivå).
Det er nå mulig å sette fast forfallsdato på en ordre.
Fikset en feil med at kvittering fra ordre i kasse ikke ble printet, ved å lagre automatisk før
utskrift.
Lagt til mulighet for å reversere enkelt linjer fra plukklister.

Sendinger/Frakt
•

Det er nå mulig å angi fraktpriser basert på ordresum og/eller ordretype. Dette gjøres fra
Sendinger > Leveringsmåter. Du velger en rad i det øverste griddet (leveringsmåte), og kan så
fylle ut priser i det nederste griddet (Priser).

Vare
•
•
•

Sammenslåing av varer er på plass.
«Separat kolli» er flyttet fra «Innstillinger» til «Vareinfo» tab.
Alternative varer Webshop:
o Quick3 vil nå legge ved Varer med varekobling Alternativ i API'et. Støtte for visning av
denne informasjonen er på vei i webshoppen.

Varslinger
•
•
•
•

Nytt brukergrensesnitt som viser gamle varsler, og i tillegg mer informasjon om konteksten til
hvert enkelt varsel.
Varslinger vil nå si fra når en ny oppdatering av Quick3 er tilgjengelig, med oppfordring om å
laste på nytt.
Det er nå mulig å trykke på varsler om kalenderavtaler for å gå rett til kalenderen.
Vi har planlagt en lang rekke forskjellig typer varsler i Q3, så dette vil utvides i tiden fremover.

Webshop
•
•

Nytt bilde for å redigere Webshop-innstillinger. Foreløpig lagt opp til å kunne sette
bakgrunnsbilde og bilde for varer hvor bilde mangler.
Lagt til mulighet for å legge oversettelser på tittel og beskrivelse for betalingsmidler som blir
brukt i Netaxept.

