Release notes Fobis PS
9.6
Release datum:

1 augustus 2019

Releasebeschrijving:

Grootste aanpassing in deze versie is de herstucturering van facturatie.

Nieuwe functionaliteiten
00037960

Lijnplanning

Vanuit lijnplanning is het nu mogelijk een opdrachtte splitsen . Hierbij
wordt rekening gehouden met eventueel reeds geregistreerde aantallen.

00038808

1. PM

Mogelijkheid toegevoegd om bij een voorraadcorrectie een opmerking
vast te leggen.

00039120

Algemeen

Een blok-definitie mag maar 1 keer per bloktype voorkomen. Voorheen
was hierop geen controle maar leide tot verwarrende situaties

00039374

4. WMS

Mogelijkheid toegevoegd om bij uitgifte eerst obv FEFO en bij gelijke
FEFO obv FIFO te verbruiken.

00039375

4. WMS

Herroepen van registraties toegevoegd

00039376

1. PM

Afleverdatum van een ontvangstorder is nu altijd hetzelfde als de
blokdatum. Bloknummer van de aflevering veranderd ook mee mee het
bloknummer van de blokdatum.

00039541

1. PM

Mogelijkheid om een standaard prijslijst in te richten tbv
kostprijsberekening.

00039694

2. PR

Samenstellen producten zonder transformatie

00039695

Algemeen

Historische voorraad. Er kan nu per locatie opgegeven worden of
historsche voorraad moet worden bijgehouden. De historische voorraad
wordt nu middels een SQLjob aangemaakt (voorheen was dit IES).
Ook zij er verschillende verbetering toegepast voor een snellere werking.

00039696

Uitprijzen

Locatie van het UPDelford.ini bestand is vanaf nu de settings-folder. (dit
was voorheen de bovenliggende prg folder)

00039697

1. PM

Facturatie vergaand geherstructureerd:
+Goederenretour gelijk trekken met emballageretour.
+Consistent +/- debit/credit
+Geen negatieve prijs wel negatief aantal daardoor negatief bedrag
(Bedrag=Aantal*prijs)

00039787

1. PM

Inkoopplanning(scherm 2100) heeft nu een extra kolom "Besteld na
plandatum"

00040347

1. PM

Regelnummer in registratietabblad tonen waardoor direct zichtbaar is
welke registratie bij welke regel hoort. (schermen 2003, 2033)

00040630

Algemeen

Bij een relatie kan nu een IBAN nummer opgegeven worden.
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00041088

Algemeen

Filtervariabele wordt doorgeven aan report.
Hierdoor is het gebruik van D1-dataset overbodig wanneer er een query
in het rapport gemaakt is.
Order
orhSysID
OrderStatusChange
orhSysID
LSC
lscSysID
Registration
regSysID
PickOpdracht
pthSysID
PickOpdrachtStatusChange
pthSysID
PickRegistration
ptrSysID
PartijVerplaatsing
regSysID
SubsystemLog
sslSysID
SubIndividual
subidvSysID
Invoice
ivhSysID
InvoiceStatusChange
ivhSysID
GRAI
lsaSysID
Trip
trpSysID
TripStatusChange
trpSysID

00041286

4. WMS

WMS vertaalbaar gemaakt en nu ook naar Duits vertaald
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