Release notes Fobis PS
9.8
Release datum:

2 december 2019

Releasebeschrijving:

Nieuwe functionaliteiten
00040576

1. PM

Bij het overnemen van een order in PM, wordt nu eerst een bevestiging
gevraagd alvorens het wordt uitgevoerd.

00040578

1. PM

Bij het overnemen in een verkooporder vanuit PM, kan nu ingesteld
worden of er alleen van bestaande voorraad afgeboekt mag worden, of
dat er bij onvoldoende voorraad een dagpartij kan worden aagemaakt.

00040735

1. PM

De kwalteitsmodule is uitgebreid met een blokkadesysteem. Een
blokkade kan een of meerdere partijen of productdragers bevatten. Een
partij of productdrager kan tevens meerdere blokkades bevatten. Per
blokkade kan een workflow worden ingericht.

00041149

3. Lijnbeheer

Er zijn twee nieuwe type's, te weten BarcodecontroleCE en
Barcodecontrole HE.
Deze controleren de barcode op de CE of HE code ingevuld bij het
artikel.
Tevens is de koppeling uitgebreid met een afbeelding . Hierdoor kan er
per koppeling een afbeelding worden ingevoerd. Indien deze niet
ingevoerd is, dan wordt de afbeelding uit de kwaliteitsvraag zelf getoond.

00041515

2. PR

De attributen zijn nu uitgebreid met de mogelijkheid voor het toevoegen
van een combobox.

00041585

Algemeen

In de database is het veld artikel in de orderregel nu verplicht. Eventuele
bestaande orderregels zonder artikelen worden gevuld met
#FobisDummy.

00042267

1. PM

Het scherm factuurregels is uitgebreid met het uiteindelijk losadres.

00042296

5. IES

Er is een IES taak toegevoegd welke een SQL script kan uitvoeren .
Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een SQL backup indien geen agent
beschikbaar is.

00043081

2. PR

Bij een station in PR kan nu een defaultproceslocatie worden ingesteld.
Deze wordt gebruikt indien er een order vanuit PR wordt aangemaakt.

00043083

2. PR

In het labelscherm in PR worden artikelen gesorteerd op hoofd- en
subgroep. Dit gedrag is nu uit te schakelen indien gewenst.

00043084

1. PM

In scherm 1256 (prijsgroepmutatie) worden nu default alle prijsgroepen
al toevoegen bij het openen van het scherm. Ook wordt de
datumingevuld met de datum van vandaag.

00043362

Contracten

Er zijn 2 nieuwe contracttypen toegevoegd:
- Onderhoud
- Extern
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00043466

2. PR

Op het tabblad Tarra in het scherm productdrager samenstellen is een
nieuwe knop voor wegen gewicht. Met deze knop wordt het gewicht van
de weegschaal bij het gewicht van de tarra opgeteld. De knop is alleen
beschikbaar bij tarra’s waarbij afwijkingen toegestaan zijn.

00043474

1. PM

Het overzichtscherm van de bellijst is uitgebreid met het telefoonnummer
van de relatie.

00043475

Algemeen

Het voorraad toewijzen scherm aan een order heeft een redesign
gekregen.

00043476

Algemeen

De voorraadschermen en de orderentry schermen zijn uitgebreid met
artikel vrije tekst 1,2 en 3.

00043510

Algemeen

Bij een productdragerregistratie wordt ook het regSysID
(registratienummer) meegegeven als variabele aan het label.

00043593

1. PM

De emballageopdracht is uitgebreid met een externe referentie.

00044276

1. PM

De defaultproceslocatie van een relatie wordt nu ook gebruikt bi het
aanmaken van een verlaad order.
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