Release notes Fobis PS
7.2
Release datum:

1 augustus 2016

Releasebeschrijving:

In versie 7.2 veel aanpassingen op het gebied van ERP. Daarnaast is er veel ontwikkeling geweest op het gebied van
lijnbeheer en individuen.

Nieuwe functionaliteiten
00019446

PM

Mogelijkheid om een prijslijst naar andere prijslijst te kopieëren.

00019854

PM

Mogelijkheid om meerdere orders op één factuur te factureren.

00019982

PM

Functionaliteit toegevoegd om budgetten te onderhouden. Budgetten
kunnen verschillende dimensies hebben waaronder:
verkoper, relatie, relatie hoofdgroep, land
artikel, artikel hoofdgroep.

00020228

PM

Kostencomponenten voor het definieren van verkoopkosten toegevoegd.

00020317

PM

Het factuurbedrag wordt nu in de database opgeslagen. Dit was een
berekend veld. Bij een retourorder het aantal negatief en het bedrag
positief.

00020350

PM

De berekeningswijze van transformatieregels is uitgebreid, een methode
per batch. Hiermee kan een standaard verlies per batch worden
opgenomen.

00020814

Algemeen

MongoQuery toegevoegd aan Fobisreport.

00021059

Algemeen

Artikelcode van de leverancier wordt nu ook weergegeven in de volgende
schermen:
- Inkooporder
- Ontvangstorders
- Orderregels inkoop
- Ontvangstregistratiescherm.

00021063

WMS

WMS kleine userinterface aanpassingen.

00021067

Algemeen

Een relatie en een order kunnen nu aan een verkoper of inkoper
gekoppeld worden.

00021078

Algemeen

Interne structuur van de procesdataservice aangepast.

00021084

PM

Snittenbeheermodule toegevoegd.

00021139

Algemeen

In het PM scherm voorraadregistraties kunnen nu ook voorraaduitgifte
registraties herroepen worden.

00021150

PM

Emballagebeheer uitgebreid.

00021156

PR

Bij herroepen van een registratie wordt nu het station en de gebruiker
geregistreerd die de herroeping uitvoerd.
Pagina 1 van 2

Release notes Fobis PS
7.2
Nieuwe functionaliteiten
00021163

SIRS

Sorteermodule voor individuen toegevoegd.

00021191

PM

Voorraadwaarderingsmodule toegevoegd.
Waardering wordt initieel bepaald door de kostprijs van een product .
Vervolgens kan deze kostprijs worden verhoogd, doordat er kosten
worden gemaakt voor inslag, opslag en uitslag. In- en uitslagkosten zijn
eenmalig. Opslagkosten worden hoger naarmate het product er langer
ligt. Deze voorraadwaardering wordt gedaan vanuit een scheduled task.

00021193

PM

Het is nu mogelijk om in orderentry verkoop uitslagen van een externe
locatie te registreren.

00021262

Algemeen

SSCC Status "extern actief" verwijderd. Deze status was overbodig
omdat een extern een eigenschap van een locatie is.

00021266

PM

Aanmaken van tranporttaken is vereenvoudigd.
Zo kunnen transporttaken nu ook vanuit order-gridscherm (voor
meerdere orders tegelijk) aangemaakt worden.
Productieorderscherm (grid 2031) zijn de oa de geplande start- en
eindtijd toegevoegd. Deze velden zijn ook aan de csv-importer
toegevoegd.

00021303

SIRS

Baansorteer module toegevoegd.

00021374

PM

Kostprijscalculatie van snitten toegevoegd.
Op basis van grondstofprijzen en productiekosten worden de prijzen voor
de hoofdproducten berekend.

00021379

PM

Debiteurenstand toegevoegd aan VerkoopCockpit en andere kleine
aanpassingen.

00021381

PM

Besteleenheid toegevoegd aan klantartikel.

00021464

PM

Diverse verbeteringen in het orderentry scherm zoals het automatisch
vullen van transporteur.

00021682

Algemeen

Volgnummer aan contiminatiegroep toegevoegd voor
planningsdoeleinden.

00021721

PM

Het is nu mogelijk om een rapport te koppelen aan een statuswijziging
van een order, factuur, pickopdracht of rit.

00021808

Algemeen

Artikel hoofdgroep en -subgroep zijn nu aan elkaar gekoppeld, dit waren
twee losse kenmerken.

00021873

Database

Velden van klantartikel verruimd:
- artikelcode 30 karakters
- artikelnaam 50 karakters
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