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Nieuwe functionaliteiten
00028232 PM

Bij de facturatie wordt er nu gebruik gemaakt van de standaard
betalingsvoorwaarde indien er bij een relatie geen betalingsvoorwaarde is
gevuld.
De werking is nu gelijk aan de werking bij journalisering.

00029056 PM

Er is een nieuwe module ontwikkeld voor het beheren van in- en
verkoopcontracten.

00029057 CRM

Er is een nieuwe CRM module. Hiermee is het onder andere mogelijk om tickets
vast te leggen bij relaties, orders of partijen.

00030454 Lijnplanning

De lijnplanning is uitgebreid met de functionaliteit om omsteltijden te berekenen.
Ook kunnen er pauzes worden ingepland.

00031292 Lijnbeheer

THT van de uitgaande partij is nu muteerbaar vanuit Lijnbeheer.

00032806 2. PR

Bij een voorraadverplaatsing vanuit PR, kan nu ook voorraad naar een
productdrager worden verplaatst.

00033102 3. Lijnbeheer

De tellingen vanuit een "remote collector" kunnen nu ook worden omgezet in
voorraadregistraties.
Hierbij is instelbaar is het aantal HE per telling (slag) instelbaar

00033545 2. PR

Het rittenscherm in pr is uitgebreid met velden voor het transport (tbv kenteken,
naam chauffeur e.d.)

00033818 4. WMS

WMS applicatie is uitgebreid met extra controles voor THT, assortiment en
blokkade.

00034566 Algemeen

Het Maas weegschaal protocol is uitgebreid met alibinummer. Het alibinummer
wordt bij de registratie opgeslagen.

00034950 1. PM

De GTIN van een artikel is uitgebreid met een productvariant code (PV).
De combinatie van GTIN en PV moet een uniek artikel aanduiden.

00034951 1. PM

Bij een proceslocatie kan nu ook een transport locatie worden opgegeven. Deze
locatie wordt gebruikt voor het aanmaken van transport taken.

00034957 2. PR

Backflushing houdt nu ook rekening met charges.

00035498 5. IES

Bij een relatie kan nu een default proceslocatie worden opgegeven. Indien
gevuld, wordt bij het aanmaken van een ontvangst- of verlaadorder deze
proceslocatie gebruikt voor de order.
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