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Nieuwe functionaliteiten
00045300 2. PR

Bij het gereedmelden van een charge kan nu gecontroleerd worden of er op alle
ingaande regeles geregistreerd is.

00045304 2. PR

Mogelijkheid om een opmerking bij een registratie op te slaan.

00045408 2. PR

Bij het corrigeren van de orderregel wordt (naast het bijwerken van de actuele
voorraad) nu ook de historische voorraad met terugwerkende kracht
gecorrigeerd.

00045410 2. PR

Labeling: De hoeveelheid Besteld / Gedaan van de geselecteerde tegel wordt nu
getoond.

00045588 1. PM

WMS Transport is uitgebreid met een nieuwe aanvoermethode "Verzamel
partij".
Bij deze aanvoermethode worden voorraadproductdragers geregistreerd, echter
wordt enkel de voorraad van deze productdragers afgeboekt naar een
bestemmingslocatie.
De partijvoorraad wordt dus verplaatst.

00045622 CRM

!! BREAKING CHANGE !!
Email afzender bepaling voor het mailen van een opdracht gewijzigd.
Eerder vulde het systeem automatisch het emailadres van de afzender obv de
salesuser.
Dit kan nu middels een variabele ingevuld worden in de rapportkoppeling.
Ook de bepaling van het emailadres waar een factuur naar toe wordt gestuurd is
gewijzigd.
Dit kan nu ook met een variabele opgelost worden en zal niet meer automatisch
door het systeem gedaan worden.

00045653 1. PM

Bij voorraadcorrectie, voorraadomboeken wordt nu ook het aantal en gewicht
van de bestemmingspartij getoond.

00045770 1. PM

Bij een Artikel kan nu een procesparameterset worden gekoppeld (nieuw
tabblad toegevoegd aan Artikeldetailscherm) en er kunnen afwijkende waarden
voor de parameters worden ingevuld voor het artikel (net zoals dit bij een
transformatie kan).

00045823 Algemeen

Het is nu mogelijk om door middel van SQL functies specifieke pre-registratie
controles uit te voeren.
Momenteel is het enkel mogelijk om dit te doen voor PR Productie en Verlading
registraties.

00045858 1. PM

Attributen nu ook op klantartikel niveau.

00045859 Algemeen
00045911 1. PM

Het is nu mogelijk om bij stamgegevens tarra de afmetingen op te geven
(Lengte, hoogte, breedte).
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00045944 1. PM

Specifieke traceergegevens tbv eieren toegevoegd.
Hierbij is ook de mogelijkheid om boerderijnummers op te slaan.

00046078 1. PM

Bij een route kan nu worden ingericht of deze voor een retour is ja, nee of nvt.
In geval van nvt kan de route gebruikt worden voor zowel retour- als voor
normale orders.
Bij een kalender kunnen routes gekozen worden van het type normaal en nvt.

00046099 1. PM

Definitief verwijderen van prijslijstregels eruit gehaald. Inactief maken van regels
werkt nu via de verwijderen knop. Inactieve regels worden niet meer getoond in
de lijst. Inactieve regels kunnen weer geactiveerd worden door het artikel toe te
voegen.

00046120 1. PM

In orderentry kan nu bij een inkooporder op basis van een verkooporder
informatie over de verkooporder worden getoond bij de regels.

00046161 1. PM

!! BREAKING CHANGE !!
Setting WeightCorrectionCode is nu opgesplitst in een apparte code voor
productie en verlading.
- Stations\FOBISPR\Despatch\Options\WeightCorrection
- Stations\FOBISPR\Production\Options\WeightCorrection

00046322 1. PM

Bij productieorders obv transformaties wordt de berekeningscode nu standaard
bij het aanmaken van een orderregel op 'Per kilo' gezet.

00046420 1. PM

Individu importer: slachter EG code kan nu langer dan 5 karakters zijn.
EGcode+Tracecombi mogen samen niet langer dan 10 karakters zijn.

00046424 Algemeen

Aanvullende kenmerken en regels in het berichtsjabloon voor facturen.

00046538 1. PM

Schermen voor inrichting van diverse subsystemen:
Fileer, Marineer, Egemin, WiseFish

00046689 5. IES

AFAS koppeling: administratieve ordernummers mee te sturen met de export
naar AFAS i.p.v. het Fobis ordernummer.
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