Release notes Fobis PS
9.9
Release datum:

3 februari 2020

Releasebeschrijving:

Nieuwe functionaliteiten
00043549

1. PM

Vanuit een verkooporder kunnen nu inkooporders worden gegenereerd .
Hierbij blijft de link tussen in- en verkoop behouden. Bij ontvangst worden
de partijen vervolgens toegewezen aan of direct geregistreerd op de
verkooporder.

00043592

1. PM

Nadat een order is afgesloten, maar voor facturatie is de
leveringsvoorwaarde nog te wijzigen.

00043696

Algemeen

De relatie is uitgebreid met een EG nummer.

00043714

Algemeen

De backflushing is uitgebreid met de mogelijkheid voor het automatisch
afboeken vanaf een planpartij. Hiermee wordt bij een output registratie
automatisch de output van een stap eerder (die van de planpartij)
afgeboekt en direct weer als input op de huidige order geboekt. Hiermee
is het te realiseren dat alleen de input van stap 1 en de output van stap 2
wordt ingegeven. Het systeem zal de tussenliggende registraties
uitvoeren.

00043715

2. PR

Bij een ingaande registratie worden de traceergegevens overgenomen op
de planpartij. Dit geldt alleen wanneer er met planpartijen wordt gewerkt.

00043945

1. PM

In het factuurregelscherm worden nu ook de artikel attributen getoond.

00043948

5. IES

De interne THT bepaling bij een EDI ontvangst vanuit een externe opslag
wordt anders berekend. Indien deze niet wordt opgegeven in het bericht
geldt:
Interne THT = Externe THT uit bericht -/- (ItmBestBeforedateExt itmBestBeforedateInt)

00043962

2. PR

In het labelscherm kan nu een barcode van het artikel worden gescand
om het juiste artikel te selecteren.

00044216

Database

Er wordt nu vastgelegd welke persoon een tickettoewijzing heeft
gemaakt.

00044217

1. PM

Bij een order kan nu een contactpersoon worden vastgelegd. Deze wordt
geselecteerd vanuit de relatie.

00044218

1. PM

De Fobis user is uitgebreid met de mogelijkheid om een afbeelding toe te
voegen.

00044246

5. IES

Het aanmaken van facturen kan nu middels een scheduled task worden
uitgevoerd.

00044251

1. PM

Het labelscherm in PR is aangepast, zodat het ook mogelijk is om op HE
niveau te labelen en bij een volle bulkaantal een bulk (SSCC) label te
genereren.
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