Release notes Fobis PS
7.1
Release datum:

1 mei 2016

Releasebeschrijving:

Belangrijkste wijzigingen:
- Veel uitbreidingen op gebied van ERP
- Reeks planningsmodules toegevoegd

Nieuwe functionaliteiten
00018598

PM

Lijnplanning is een nieuwe planningstool binnen de reeks van
planningstools in FOBIS. Lijnplanning heeft als doel om geplande
productieopdrachten op de juiste lijn en in de juiste volgorde te zetten.
Eventueel kunnen nog andere aanpassingen worden gemaakt aan de
planning. Als de planning gereed is, worden productieopdrachten
aangemaakt.

00018722

PM

Behoefteplanning is een nieuwe planningstool binnen de reeks van
planningstools in FOBIS. Globaal kunnen er drie planningsmodules
onderscheiden worden: Behoefteplanning, Productieplanning en
Inkoopplanning.
Behoefteplanning heeft als doel om voor de bestaande
forecast/verkooporders te controleren wat de netto behoefte is na aftrek
van bestaande inkoop, productie en voorraad. Vanuit deze behoefte
worden productieplanrecords gevuld ten behoeve van Productieplanning
(ook tabel ProductNeed) en Inkoopplanning (tabel PurchaseNeed).

00019275

PM

Bij een order kunnen twee kentekens opgegeven worden.

00019276

PM

Het doel van de week orderentry verkoop is het ineens aanmaken van
verkooporders voor meerdere dagen van de week voor 1 afnemer.
Daarnaast kan het gebruikt worden voor het tonen van een
weekoverzicht van de orders.

00019277

PM

Mogelijkheid om vanuit orderentry prognose orders aan te maken.
Prognose orders worden niet in PR getoond. Prognose orders kunnen
worden omgezet naar orders.

00019279

PM

Bij een relatie kan worden opgegeven of deze verplicht vanuit een
assortiment moet bestellen/leveren. Bij elke order moet dan een
assortiment ingevuld zijn en kunnen alleen artikelen uit het assortiment
gekozen worden.

00019280

PM

Module bellijsten is gerenoveerd en nu eenvoudiger in gebruik.

00019281

PM

Het is nu mogelijk een verkoper (Fobisgebruiker) te koppelen aan:
* Relatie
* Orderentry
* Bellijst

00019285

PM

Mogelijkheid om via orderentry orderteksten op order en regel niveau toe
te voegen.
Standaardteksten kunnen bi de jrelatie of relatieartikel worden
opgegeven. Deze kunnen op orderniveau worden gewijzigd.
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00019286

PM

Orderentry kan nu werken met betalingslimiet 1 en 2.
1 = verzekerd bedrag
2 = toegestaan bedrag

00019287

PM

Order kan nu worden uitgesloten van facturatie.

00019288

PM

Leveringsvoorwaarden kunnen bij een order worden ingegeven.
Standaard worden deze van de leveringsvoorwaarden van de relatie
overgenomen.

00019289

PM

Besteleeenheid (stuks/kg) kan op regelniveau in orderenrty worden
aangepast.

00019385

PM

Overzicht facturen en factuurregels

00019386

PM

Mogelijkheid prijswijzigingen van een artikel of een artikelprijsgroep in
één keer voor alle prijslijsten door te voeren.

00019580

PM

Mogelijkheid om een snitplanning (van eindproduct tot grondstof in
meerdere snitten) te maken met bijbehorende calculaties.

00019611

PM

Bij orderentrry is de mogelijkheid om een rit op te geven

00019807

PR

Invoer van afwijkende tarra is vereenvoudigd.

00019965

PM

Een artikel kan aan een contaminatiegroep worden toegekend.
Lijnplanning houdt rekening met deze contaminatiegroep en allergenen
bij het berekenen van geplande stiltstanden.

00019980

PM

Embeddend reporting op grid en diverse detailschermen. Vanuit een grid
is het mogelijk om naast het grid een rapport te zien met bijvoorbeeld
detailgegevens over de geselecteerde regel.

00019981

PM

Fobis beschikt nu over een Verkoop Cockpit. Hierin heeft verkoper direct
inzicht in alle relevante gegevens tijdens verkoopgesprek:
* Relatie gegevens
* Verkopen
* Facturen
* Openstaand saldo

00020303

PM

Mogelijkheid om het KVK nummer bij een relatie in te voeren.

00020304

PM

Regelomerking wordt nu standaard overgenomen vanuit het
relatie-artikel.

00020306

PM

Scherm beschikbare voorraad is aangepast zodat per dag de
beschikbare voorraad inzichtelijk is.

00020307

Svc IES

Navision interface voor het inlezen van openstaand saldo en betaalde
bedragen per factuur toegevoegd.

00020381

Uitprijs

E-wegen en metaaldetector aansturing voor VWS uitprijsmachine
toegevoegd

00020481

Svc IES

Interface naar AS is aangepast, zodat de orderentry van FOBIS aansluit
op de facturatie van AS.
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00020702

PR

Mogelijkheid om op stations niveau af te dwingen dat een uitgaande
registratie altijd naar een nieuwe SSCC gaat en niet een bestaande
SSCC kan worden aangevuld.

00020796

PR

Mogelijkheid om bij stapelwegen na elke weging de registratiescherm
getoonde indicator op nul zetten.

00020798

PM

Mogelijkheid om het (eind)receptuur te berekenen op basis van de
onderliggende recepturen. Hierbij wordt rekening gehouden met:
-Receptuur samenstelling
-Artikel normgewicht
-Artikel allergenen

00020803

PR

Automatisch ingaand boeken obv uitgaande registratie nu vanzowel partij
als productdragervoorraad mogelijk.

00020969

WMS

WMS inslag:
Mogelijkheid om de SSCC te beëindigen bij inslag naar intestellen
sublocatiegroep (picklocaties).
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