Fobis Releasenotes
versie 9.10
Releasedatum: 2020-03-31
Naast diverse fixes:

Nieuwe functionaliteiten
00039142 Contracten

Het is nu mogelijk om vanuit een contract een afgeleide order aan te maken.

00040737 3. Lijnbeheer

Espera protocol is aan lijnbeheer toegevoegd en geheel vernieuw. Nu obv tcp/ip
en ondersteuning van bitmaps.

00044430 1. PM

Backflush kenmerken worden nu in de order opgeslagen waardoor wijziging in
transformatie geen invloed heeft op openstaande orders.

00044431 1. PM

Knop herberekenen toegevoegd om bij het wijzigen van de te produceren
hoeveelheid, de andere regels hierop aan te passen.

00044439 1. PM

Wijziging in Stambeheer en Lijnbeheer om bij het starten/stoppen van een stap
ook voorgaande stappen te kunnen starten/stoppen.

00044549 2. PR

Scannen van vistracering AI's toegevoegd in PR.
AI 7005 - Vangstgebied
AI 7007 - Vangstdatum
AI 7009 - Vistuig
AI 7010 - Productiemethode

00044614 1. PM

Leveringsvoorwaarde wordt nu bij de order opgeslagen op basis van
factuuradres.

00044829 Algemeen

Het aanmaken/wijzigen van contracten is flexibeler gemaakt.

00044832 Algemeen

Relatie kan nu onvoorwaardelijk facturatietype "Geen facturatie" krijgen.
Voorheen kan dit alleen icm verzamelfacturen.

00045024 Algemeen

Bij het toewijzen van een voorraad kan nu een locatie worden opgegeven, zodat
er van meerdere locaties kan worden toegewezen.

00045026 Algemeen

OrderEntry: Artikel attributen worden nu getoond bij de artikelen in het tab
assortiment.

00045037 Algemeen

Boven de groepen/artikelen wordt nu getoond welke hoofd- en eventueel
subgroep er momenteel geselecteerd is.
In de tegels van de groepen wordt nu ook de groepsomschrijving getoond indien
aanwezig.

00045039 Algemeen

Artikelsoort+Omschrijving toegevoegd in meerdere schermen in PR en PM

00045040 Algemeen

PR Labeling: Mogelijkheid om een registratie voor een CE niet te wegen maar
het normgewicht van het artikel gebruiken.

00045042 Algemeen

Relatiehoofdgroep en -subgroep nu een zijn nu lookup tabel, net zoals
artikelhoofd- en subgroep.
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00045045 Algemeen

Mogelijkheid om relatienummers door Fobis te laten genereren.

00045271 Algemeen

Laadadres toegevoegd aan scherm 2087 Verkoop facturen

00045298 2. PR

Bijlages, gekoppeld aan een transformatie en/of order kunnen nu vanuit het PR
registratiescherm geopend worden.

00045303 2. PR

Als deze setting aan staat kunnen regels van een productie order alleen in
volgorde geregistreerd worden.
Mogelijkheid om registratievolgorde in PR af te dwingen:
Eerst ingaande regels en daarna uitgaande regels. Daarbinnen op
orderregelnummer.
Een regel moet gereed gemeld worden voor er op de volgende regel
geregistreerd kan worden.

00045407 1. PM

Mogelijkheid om fractie in orderregel te muteren.

00045589 1. PM

Flexibelere inrichting QTY+47 segment mogelijk

00045650 Contracten

Het is nu mogelijk om bij een geactiveerd contract contractregels te verwijderen.

00045700 2. PR

PR Productdrager koppelen scherm (4052).
Default actie bij de printknop kan worden ingesteld:
- Print
- Print & Exit
- Print & New

00045701 2. PR

Bepaling van unieke ID van de UNB, UNH, UNT en UNZ segmenten herzien.
Het volnummer wordt nu opgelsagen en is daardoor altijd uniek, ook bij opnieuw
versturen.

00045783 1. PM

Bij het verplaatsen van orders kan nu aangegeven worden of de
aflever/ontvangstdatum ook verschoven moet worden.
LET OP: bij het veranderen van de aflever/ontvangstdatum worden de prijzen
herberekend als deze niet op handmatig/dagprijs staan.

00046069 1. PM

Mogelijkheid om automatisch te registreren zodra er een artikel geselecteerd
wordt (selectie kan eventueel door middel van scannen).
De setting werkt niet in combinatie met automatische selectie op basis van
gewicht (FilterItemByWeight).
De setting werkt niet in combinatie met continu wegen.

00046422 1. PM

Verkooporder detailscherm (2401) kan nu het standaard actieve tabblad
worden ingesteld.
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