Release notes Fobis PS
7.3
Release datum:

1 november 2016

Releasebeschrijving:

Belangrijkste wijzigingen in deze versie:
- Multisite en multicompany functionaliteit toegevoegd.
- Facturatieproces aangepast met prefacturatie

Nieuwe functionaliteiten
00019278

PM

Er wordt nu bijgehouden wie mutaties doorvoert op prijslijsten, reclames
en kortingen binnne FOBIS.

00019409

PM

Er een een multisite module ontwikkeld. Met deze module kan FOBIS
over meerdere sites gebruikt worden met elk hun eigen goederenstroom.
De verschillende sites kunnen centraal beheerd en aangestuurd worden.

00019791

PR

Klantspecifieke tarragegevens kunnen nu ook in productie worden
gebruikt.

00021525

PM

De workflow van de facturatie is aangepast. Eerst worden
factuurvoorstellen aangemaakt. Deze voorstellen kunnen vanuit de
applicatie worden gecontroleerd. Bij akkoord worden deze definitief. Bij
niet akkoord kunnen deze teruggedraaid worden.

00021570

Algemeen

Het is mogelijk om per partijsoort de initiele status op te geven. Hierdoor
kunnen producten default met een blokkade of quarantaine status
worden aangemaakt.

00022016

ERP

FOBIS is uitgebreid met een multicompany structuur. Hierdoor kan er
centraal voor meerdere bedrijven verkooporders worden ingevoerd.

00022911

PM

Nieuw kenmerk bij de relatie toegevoegd. Indien inegschakeld dan wordt
de status van emballageorder van open naar controle, van controle naar
gereed en van gereed naar afgesloten. (hierdoor moet worden
afgedwongen dat deze eerst handmatig gecontroleerd moet worden)

00022925

Algemeen

Het artikelbestand is uitgebreid met een attributen structuur. Hierdoor
kunnen er zelf extra velden aan het artikelbestand worden toegevoegd.

00023512

PM

De orderteksten kunnen ook vanuit Orderbeheer worden geraadpleegd
en gemuteerd. Dit kon voorheen alleen vanuit orderentry.

00023707

PR

Extra controle toegevoegd bij het wegen middels een PLC met chiplezer.
Bij een onbekende chip kan er gecontroleerd worden op de ingevoerde
slachtdatum en met het ingevoerde weegvolgnummer.

00023718

PM

De kostprijs per partij kan worden bepaald middels het opzoeken in een
kostprijs prijslijst.

00023781

PR

Het is nu mogelijk om te voorkomen dat een gereed gemelde order
vanuit PR weer wordt geactiveerd.
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