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Nieuwe functionaliteiten
00045859 Algemeen

In Fobis PR en Lijnbeheer worden nu partij attributen overgenomen van
herkomst naar bestemmingspartij.
In PR kunnen ook de partij attributen worden ingevuld bij het aanmaken van een
nieuwe partij.

00046497 1. PM

Bij het koppelen van een rapport aan een scherm kan bij het type embedded
registratie een station en/of een locatie worden ingevoerd.
In PR en LBL wordt het rapport alleen getoond als het rapport en/of
proceslocatie overeenkomt.

00046520 Emballage

Historie van het emballagesaldo kan nu worden bijgehouden. In PM is er een
nieuw scherm toegevoegd die de historie regels laat zien:
Shopfloorcontrol - Emballagebeheer - Emballage saldo historie (scherm 2452).
Voor inrichting zie documentatie in Heat.

00046593 1. PM

Shopfloorcontror-Orderregels-Ontvangst/Verlading zonder invoice gegevens.
Invoicegegevens horen niet onder SFC en vertraagden deze schermen
dusdanig dat ze onwerkbaar werden.
Normgewicht toegevoegd aan view 'vwOrderLine'.

00046630 1. PM

Interfaces met Trapo en Logiqs toegevoegd.

00046642 2. PR

In het PR Productdrager Verplaatsen [4051] scherm
wordt nu lscSysID van de geselecteerde productdrager als variabele
meegegeven. Hier kan het rapport nu gebruik van maken.

00046668 1. PM

CBS IRIS export toegevoegd. Inrchting volgens documentatie in call.

00046739 5. IES

AS400 interface aangepast ter ondersteuning van een bonte gestapelde
productdrager.

00046740 2. PR

In PR Verlading Productdrager samenstellen (scherm 4529 en 4531) kan nu
een rapport worden ingericht welke dan op de reporttab wordt getoond.

00046741 2. PR

Bij het samenstellen van een gestapelde productdrager in PR vanuit een
verladingorder wordt na het toevoegen van een productdrager een label
afgedrukt obv order en de herkomst-productdrager.

00046742 1. PM

In "Order entry-Verkoop-Verkooporders-Detail-Assortiment-Beschikbare
artikelen" worden nu ook de artikel attributen getoond.

00046743 1. PM

Orderentry Verkoop: wijziging in registratie van toewijzingen. Het is nu mogelijk
om alleen de geselecteerde toewijzingen te registreren.

00046846 Algemeen

In PR labeling is het nu mogelijk om de sortering te bepalen middels
RBKAppSettings.Station.FobisPR.Labeling.View.ItemSortMethod.

00046847 Algemeen

In slachtsysteem mogelijkheid toegevoegd om dubbele haken uit te sorteren.

00046848 Algemeen

Het bovenste selectie-panel voor ordergegevens is aangepast wanneer er maar
één order is: Ordernummer en Opmerking1.
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00046849 Algemeen

Backorder in PM Orderentry verkoop.
Bij het afsluiten van een verkooporder kan gecontroleerd worden of de (extern)
geregistreerde hoeveelheid kleiner is dan de bestelde hoeveelheid.
Zo ja, dan zal de gebruiker een popup (scherm 2414) te zien krijgen met een
voorstel voor een backorder.
Een backorder refereert altijd aan de originele order.

00046850 2. PR

Een regelopmerking kan nu ook binnen PR gewijzigd worden voor een
batch-order. Dit was voorheen niet mogelijk.

00046851 1. PM

Net zoals bij verlading en productie kunnen er nu ook controle scripts uitgevoerd
worden bij samenstellen productdrager (verlading en productie).

00046904 1. PM

FileExists functie beschikbaar in report.

00046915 2. PR

Mogelijkheid om in het scherm Productdrager samenstellen, bij het scannen van
een productdrager deze direct op de bestemmingsproductdrager te registreren.

00046916 2. PR

Herkomst- en bestemmingspartijmerkteken toegevoegd in registraties popup
(scherm 4532).

00046917 1. PM

Nieuwe TriggerTask actie toegevoegd voor het uitvoeren van een vooraf
gedefinieerd SQL script.
Dit script krijgt als input een orhSysID, blaSysID of tckSysID binnen afhankelijk
van het type trigger.

00046919 1. PM

Aanpassing bij FobisPR verlading icm doorwegen in registratiescherm.
De methode om de herkomstpartij te bepalen i.g.v. orderregel wijziging is
aangepast.

00047076 2. PR

PR Labeling: Mogelijkheid toegevoegd om alleen te kunnen registreren als er
een procespartij geselecteerd is.

00047082 1. PM

Nieuwe triggertask toegevoegd voor het bijwerken van een contract.

00047100 2. PR

In het scherm Samenstellen pallet voor verlading kan Fobis nu bij scannen van
een herkomstproductdrager controleren of de bestelhoeveelheid overschreden
wordt.

00047101 2. PR

Bij het samenstellen van een productdrager op een order (verlading en
productie) krijgen de aangemaakte productdragers een toewijzing aan de order.
Bij het afsluiten van de order worden alle toewijzingen verwijderd.

00047107 1. PM

Mogelijkheid om maatwerkcontroles uit te voeren bij het wijzigen van een
orderstatus.

00047181 2. PR

In FobisPR kan in Overzichten- "Productdrager samenstelling wijzigen (4016)"
wordt nu ook, net als in "Verlading samenstellen productdrager (4529)"
gebruik gemaakt van een Ladingdragergroep.

00047265 Contracten

Aan het contract overzichtscherm (2122) is het losadres toegevoegd.

00047306 1. PM

Route heeft een nieuw veld gekregen om een default losadres voor een
inkooporder in te richten. Voor verkoop doet dit veld dus niets.

00047307 5. IES

Moegelijkheid om via DESADV verkoopretouren te registreren.

00047311 5. IES

EDI orderimport zoekt nu naar een bestaande order met de combinatie van:
"Extern ordernummer" + "Afnemer GLN".
Voorheen was dit aleen op extern ordernummer.
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