Release notes Fobis PS
6.1
Release datum:

1 mei 2015

Releasebeschrijving:

De belangrijkste wijzigingen zijn:
* nieuwe module voor planning en registratie van intern transport
* Inzicht in beschikbare voorraad dmv configureerbare confrontatie
* Nieuwe WMS module obv HTML5

Nieuwe functionaliteiten
00015269

Algemeen

Er kan per artikel een standaard ingaand en uitgaand regeltype worden
opgegeven. Deze wordt bij het toevoegen van orderregels of
transformatieregels standaard geselecteerd na het toevoegen van artikel
en richting.

00015500

Svc IES

Indien een order nog niet aanwezig is in FOBIS wordt de import van een
DESADV bericht verplaatst naar de map pending.

00015514

PM

Module toegevoegd voor het plannen en registreren van interne
transporten. Deze transporten kunnen afgeleid en/ of gekoppeld zijn aan
ingaande orderregels (productie en verlading). Hiermee is het
bijvoorbeeld mogelijk om afdelingen te bevoorraden met hulpmaterialen.

00015521

WMS

De inslagmodule is nu ook beschikbaar in een HTML5 frontend.

00015619

Database

De landencombinatie is toegeovegd aan de partij. Landencombinatie en
een combinatie van landen ten behoeve van (runder) tracering.

00015713

PR

In PR is het nu mogelijk om de details van afgesloten productdragers te
openen.

00015737

PM

Binnen FOBIS PM is zijn een tweetal nieuwe schermen toegevoegd
waarop de beschikbare voorraad inzichtelijk is. Via default op te geven
filters kan de actuele voorraad worden geconfronteerd met te verwachten
op- en afboekingen om zo inzicht te verkrijgen in de actuele voorraad.

00015744

PR

Het stapelen van een productdrager is uitgebreid met een controle op
homogeniteit.

00015752

Algemeen

De mapnaam van de logdirectory is aangepast naar YYYYMMDD zodat
deze beter te sorteren is.

00015851

PM

De stamgegevens van FOBIS zijn uitgebreid. Er kunnen nu
normwaarden inclusief boven en ondergrens van snelheid en
voorraadhoogte worden ingevoerd. Deze normen kunnen zowel op
artikel-, locatie- en artikellocatie niveau worden ingevoerd.

00015856

Svc IES

De artikelimport van de GTIN code is aangepast. Indien de GTIN met 13
posities wordt aangeboden dan wordt op basis van het wichttype (vast of
variabel) een 0 of een 9 toegevoegd.

00015957

Algemeen

Op klantartikel niveau kan er nu afwijkende tarra worden opgegeven.
Deze afwijkende tarra's worden bij de registratie in PR gebruikt.

00016432

PM

De kolom referentieorder is toegevoegd aan diverse schermen.
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