Release notes Fobis PS
9.4
Release datum:
Releasebeschrijving:

Nieuwe functionaliteiten
00029974

PM

De CRM module is uitgebreid, waarbij er per relatie kan aangegeven
worden wat de status is (prospect, klant). Van prospects kunnen alleen
prognose orders worden aangemaakt.

00031295

Lijnplanning

De lijnplanning is uitgebreid met een controle voor THT. Deze kan nu niet
meer naar het verleden worden aangepast.

00032566

PR

In PR kan nu worden ingesteld wat de actie moet zijn na een registratie:
* selecteer volgende regel
* ga uit de order

00033577

CRM

De CRM module is uitgebreid met de mogelijkheid om activiteiten vast te
leggen zoals notities en telefoongesprekken. Ook kan er vanuit een
activiteit direct een ticket worden gegenereerd.

00033610

Tickets

De tickets zijn uitgebreid met een workflow. Per tickettype kan de afloop
van de ticket worden opgegeven.

00034211

1. PM

Per relatie kan nu de factuurafspraak worden opgegeven. Er kan nu
worden gekozen uit Facturatie, Geen Facturatie en Pro Forma facturatie.

00035507

Kostprijs calculaties

Binnen een order kan per regel de bruto marge worden berekend. Hierbij
wordt de kostprijs bepaald obv een kostprijs prijslijst. Eventuele
verkoopkosten worden ook meegenomen in de berrekening.

00035579

1. PM

Optimalisatie van de onderliggende structuur tbv facturen.

00035913

2. PR

In PR kan bij het samenstellen van een productdrager nu ook een
embedded report worden gekoppeld. Hier kan bijvoorbeeld extra
informatie over de productdrager worden getoond.

00036817

Taakplanner

Er kunnen nu automatisch tickets worden gegenereerd bij bepaalde
acties in het systeem (bv. vrijgeven van een order).

00036893

Database

De batchcode van leveranciers kunnen worden overgenomen als externe
referentie. Hierbij is nieuw dat ook de barcode kan worden overgenomen.
Daardoor kan de barcode van de leverancier (indien geschikt) gebruikt
worden binnen FOBIS.

00037663

Algemeen

De backflushing is uitgebreid met Non Food. Binnen de transformatie
kunnen ook de hulpmaterialen worden ingesteld voor backflush.

00037664

Algemeen

In de transformatie kan per regel een herkomst (bij ingaand) of een
bestemmingslocatie (bij uitgaand) worden opgegeven.

00037670

1. PM

Er is de mogelijkheid om een historische voorraad correctie uit te voeren.

00037751

3. Lijnbeheer

Binnen lijnbeheer is er een controle mogelijk dat er niet meer uitgaand
geregistreerd kan worden dan dat er procesvoorraad is.
Pagina 1 van 2

Release notes Fobis PS
9.4
Nieuwe functionaliteiten
00037957

4. WMS

Bij de inslag van productdragers wordt er nu een controle uitgevoerd
zodat er niet meer productdragers op een locatievak worden geplaatst
dan dat er beschikbare plaatsen zijn in het systeem.

00038114

Algemeen

De werking van een factuurcorrectie is aangepast. De te corrigeren regel
wordt eerst volledig tegengeboekt, vervolgens wordt er een nieuwe regel
opgevoerd.

00038206

1. PM

De orderattributen zijn nu ook op te roepen vanuit orderentry schermen.

00038232

4. WMS

Indien een specifieke productdrager wordt toegewezen aan een
transportopdracht, wordt nu ook de inhoud van de productdrager getoond
(artikel + hoeveelheid)

Pagina 2 van 2

