Release notes Fobis PS
7.0
Release datum:

1 februari 2016

Releasebeschrijving:

In deze versie is de WMS functionaliteit (transport, inslag, magazijnuitgifte en voorraadcorrectie) dmv HTML5 interface
op een scanner uitgebreid.
Fobisreport is uitgebreid met onder andere QR-barcode.

Nieuwe functionaliteiten
00017730

WMS

Artikelen worden bij WMS orderpick gecontroleerd op de minimale THT
eisen zoals ingesteld bij het klant-artikel of artikel.

00018491

Algemeen

Bestelhoeveelheid toegevoegd. Aantal handel;seenheden per
bestelhoeveelheid en minimale bestelhoeveelheid.

00018496

Svc IES

CSV import aangepast, meer co0figutatie mogelijkheden

00018523

PM

Adresvelden aan order-overzichtschermen toegevoegd.

00018538

Algemeen

Lengte van itmNameExtended en de opmerkingsvelden in artikel, relatie
en orderkop verlengt naar 100 karakters (was 50).

00018595

Svc IES

Ondersteuning voor VMI met bijbehorende EDI berichten toegevoegd.

00018609

PM

Inkoopplanningsmodule toegevoegd. Op basis van actuele voorraad,
geplande productie en inkoop, kunnen inkooporders worden
aangemaakt.

00018719

PM

Inkoopplanning orders verdelen over meerdere leveranciers.

00018720

PR

Automatisch nieuwe inkooporder genereren bij afsluiten wanneer er nog
niet gereedgemelde regels zijn en er waarvoor er meer is besteld dan
geleverd.

00018802

PR

Per PR station een optionele beperking (transformatiegroep) op de toe te
voegen orders.
(AddOrderTransformationGroup)

00018823

PR

Hetrogene SSCC scannen bij productie ingaand.

00018855

Algemeen

Partij- en productdragerstatus "Quarantaine" toegevoegd. Gedrag van
Quarantaine-status is gelijk aan geblokkeerd.

00018924

WMS

WMS-web uitgebreid en geschikt voor TC70 gungrip scannner.

00019060

WMS

Magazijnuitgifte toegevoegd aan WMS-web applicatie

00019087

Algemeen

Bij rapportkoppelingen is het nu mogelijk om aantal kopieën op 0 te
zetten.
Er wordt dan standaard geen label geprint, maar het "herprinten" kan wel
het gewenste label worden afgedrukt.

Pagina 1 van 2

Release notes Fobis PS
7.0
Nieuwe functionaliteiten
00019099

PR

Per station een optioneel filter op de toe tevoegen artikelen in een order.
(AllowAddRowItemGroup = [itmgrpName])

00019105

Svc IES

CSV Artikel-Import uitgebreid

00019120

Svc IES

CSV Import sublocations

00019168

PR

Automatische selectie van partij- en SSCC-tab door scanning op
ingaande productieregel.

00019174

WMS

WMS Web aanvulling op transporttaken tbv picken voor productie.

00019202

PR

Tarraregistratie bij samenstellen productdrager nu conform
tarraregistratie op orderregel

00019203

PM

Voorraadcorrectiescherm [2006] is nu voorzien van multiselect. Hiermee
is het mogelijk meerdere correcties in één keer te herroepen.

00019210

PM

Rapporten kunnen nu aan een Gebruikersrol gekoppeld worden
waardoor ze alleen toegankelijk zijn in "Rapportages" scherm (2022) voor
gebruikers die lid zijn van die rol.

00019224

PM

Controle minimum aantal dagen THT nu zowel voor ontvangst als
verlading afzonderlijk in te geven.

00019282

PM

Scherm Orderregelcorrecties [2056] aangepast. Diverse kolommen
toegevoegd.

00019283

PM

Diverse aanpassingen orderentryscherm. Doel hiervan is het werken met
dit scherm sneller en overzichtelijker te maken

00019441

PM

Diverse aanpassingen orderbeheer scherm(2033). Doel hiervan is het
werken met dit scherm overzichtelijker te maken.

00019575

PR

Externe SSCC(status 8) middels scanning van AI00 nu te registreren op
een ontvangstorder van het type voorraadaanvulling. Dat geldt ook voor
heterogene productragers.

00019620

Uitprijs

Uitprijzen houdt nu bij welke loggingen tot welke registraties hebben
geleid.

00019753

PM

Scherm transformatieregels toegevoegd waarin kop- en regelinformatie
direct toegankelijk is.

00019849

Algemeen

Fractiebepaling van transformaties herzien.
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