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Nieuwe functionaliteiten
00031432 PM

Emballage order heeft een eigen factuurstatus. Dit om ter ondersteuning van het
apart factureren van emballage.
Ook is het nu mogelijk om een correctie op emballage te doen na afsluiten van
de order.

00032669 PM

Mogelijkheid toegevoegd om in weekorderentry een dagprijs te kunnen ingeven.

00033554 CRM

Mogelijkheid toegevoegd om documenten te koppelen aan orders, partijen,
relaties en artikelen.

00033737 Behoefteplanning

Behoefteplanning diverse verbeteringen.

00034127 1. PM

Scherm 2411 Inkooporder:
Factuuradres en Herberekenen knop toegevoegd

00035189 Algemeen

Wijziging in kostencomponten waarbij nu het BTW tarief wordt opgeslagen.

00035215 Algemeen

Bij een rapport koppeling kan nu ook een CC of een BCC adres worden
opgegeven. Ook is er een variabele beschikbaar van de ingelogde gebruiker.

00035328 1. PM

Pickopdrachten waaraan voorraad is toegewezen, kunnen nu gesplitst worden
per locatie van de toegewezen voorraad.

00035378 Algemeen

Indien bij een inkoop- of verkoop order geen verkoper is ingevuld bij vrijgave
van de order, wordt de user die de order vrijgeeft als verkoper ingevoerd.

00035489 Algemeen

Diverse aanpassingen in de wijze waarop mails verstuurd worden.

00035595 4. WMS

De transport taken zijn uitgebreid. Vanaf nu wordt er voor iedere pallet een
separate taak aangemaakt. Ook is er onderscheid tussen bulk en bonte
transport taken. Bonte (verzamel) taken kunnen rechtstreek of middels een
extra bufferlocatie worden getransporteerd. In geval van een bufferlocatie wordt
er een extra transport taak gegenereerd voor transport van de buffer naar de
eindbestemming.

00035831 1. PM

De backflush methodiek is aangepast. Hierbij is het nu mogelijk om vanuit de
transformatie aangegeven of er backflushing moet worden toegepast. Hierbij
kan de backflush worden gekoppeld aan de uitgaande registratie of aan het
gereed melden van de order. In de transformatie regel kan worden aangeven
voor welke regels er backflushing moet worden toegepast.

00035838 3. Lijnbeheer

Stilstanden kunnen worden gesplitst. Hierbij kunnen meerdere opvolgende
stilstanden worden vastgelegd, welke initieel door het systeem als een stilstand
zijn gedetecteerd.

00035840 1. PM

De vrijgave van geblokkeerde voorraad kan nu apart geauthoriseert worden
vanuit PM.
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