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Nieuwe functionaliteiten
00047253 1. PM

In PR labeling worden gewogen artikelen, met wichtsoort standaard, onder het
gewogen gewicht opgeslagen in Subsytemlog. Bij verwerking tot
voorraadregistratie kan, afhankelijk van setting
(RBKAppSettings.Station.FobisPR.Labeling.Options.RegisterStandardWeight)
het normgewicht gebruikt worden.

00047322 1. PM

Er is een nieuwe module bijgekomen voor het invoeren van betalingen en het
bijbehorende debiteurenbeheer.
Er is een importer en schermen voor betalingen en een scenario voor het
bijwerken van de debiteurenstand.

00047325 1. PM

Wijziging in PM:
Nieuwe staminrichting voor teksttypes gekomen. Deze inrichting kan gebruikt
worden voor nieuwe artikelteksten die ingericht kunnen worden via het
artikeldetail scherm.
Deze nieuwe artikelteksten bestaan vooralsnog naast de oude artikelteksten.

00047397 1. PM

Wijziging in PM factuur correctie:
Gewicht/aantal wordt niet berekend als de prijseenheid kilo is en de wichtsoort
variabel.

00047437 2. PR

In PR registratiescherm is het nu, afhankelijk van setting
(RBKAppSettings.Station.FobisPR.Options.RegistrationFilterMode), mogelijk om
of alle registraties van de order, of alle registraties van de regel te tonen.
orders, in het tabje Registraties, alleen registraties laten zien op de
geselecteerde orderregel. (o

00047438 1. PM

Wanneer er toewijzingen worden geregistreerd, wordt eerst gecontroleerd of de
registratie van de toewijzingen ervoor zal zorgen dat de bestelde hoeveelheid
wordt overschreden.
Zo ja, dan wordt er bevestiging gevraagd aan de gebruiker. Zo ja, dan zullen de
orderregels pas gereed gemeld worden, nadat de toewijzingen geregistreerd
zijn.

00047648 3. Lijnbeheer

Mogelijkheid om een externe pagina te openen vanuit lijnbeheer.

00047802 Algemeen

Mogelijkheid om te mailen via .NET mailserver.

00047803 Algemeen

Mogelijkheid om .NET rapporten te ontwerpen. Alleen ontwerpmode is
momenteel geactiveerd.

00047897 1. PM

Nieuw veld in tracinfo: 'SlaughterApprovalNr' (EEG nr).
In de software werd het UBN nr(UFNID) van het individu in het 'EEG nr' van de
traceergegevens overgenomen
Dit was niet goed. Dat zou het ApprovalNr (EEG nr) moeten zijn.

00047904 Inkoopplanning

Partijstatus wordt nu getoond in de voorraadtoewijzing van OrderEntry.

00047905 Inkoopplanning

Het is nu mogelijk om in OrderEntry detailschermen (2401 en 2411) een
embedded report te tonen.

00047906 Inkoopplanning

De voorraad Toewijzing pop-up (2816) is nu het default filtergedrag middels een
setting in te stellen.

00047909 1. PM

Verkoopfacturen [2087] uitgebreid met Verkoper.
Indien multiorder factuur en meerdere verkopers wordt een * getoond.
Pagina 1 van 2

00047910 CRM

Bij Productie-Ingaand, selectie van basispartij, worden nu bij 'retour' dezelfde
kolommen getoond als standaard.

00047913 CRM

In het GrootboekRelatie scherm (1139-1140) kan in het veld 'Kostenplaats' nu
ook alfanumerieke waarde worden ingevuld (was alleen numeriek).

00047916 CRM

WMS is voorzien van een kleur modus.
Wanneer deze kleur modus actief is krijgen de knoppen in het hoofdmenu en de
titelbalk van een module een specifieke kleur. (Nieuwe setting: Station - WMS Common - ColorMode)

00047989 1. PM

In PM OrderEntry (inkoop en verkoop) is het toevoegen van nieuwe artikelen in
het assortiment tabblad niet meer mogelijk indien de relatie het kenmerk
"Assortiment verplicht" aan heeft staan.

00048077 Algemeen

Mogelijkheid om de afleverdatum als factuurdatum te gebruiken
(UseDeliveryDateAsInvoiceDate).

00048115 CRM

Er is een knop "Volgende order" bij gekomen. Wanneer op deze knop geklikt
wordt, wordt de volgende order uit het ingeladen ordergrid geopend.

00048137 CRM

Activiteiten overzicht scherm toegevoegd. Wanneer een activiteit vanuit dit
scherm wordt toegevoegd, toont de wizard ook een dropdown om een relatie in
te vullen.

00048268 2. PR

Aan PR labeling kunnen nu custom aan/uit knoppen worden toegevoegd. De
stand van deze knoppen wordt meegegeven aan rapporten, die aan de hand
daarvan de layout kunnen wijzigen. Bijvoorbeeld een specifiek logo wel of niet
afdrukken.

00048358 2. PR

InvoiceHeader is uitgebreid met velden ivhYear en ivhWeek.
Bij het genereren van facturen heb je nu, naast de factuurdatum, ook de
mogelijkheid om het statistiekjaar/week op te geven.
Standaard worden deze bepaald obv de gekozen factuurdatum.

00048361 1. PM

Toewijzing van een ticket word nu weergegeven in het ticketgrid op alle
orderdetailschermen.

00048362 1. PM

Op detailschermen 1026 en 1036 (Snit en recept) is het nu mogelijk een rapport
te tonen.

00048462 4. WMS

Diverse aanpassingen uitgevoerd aan de opmaak van WMS verlading.
Daarnaast extra filter mogelijkheden toegevoegd voor route en geplande tijdvak.

00048504 Emballage

Weergave van emballagesaldo gewijzigd. De bestaande weergave kon
verwarrend zijn.

00048540 5. IES

API koppeling met Spiromatic deegbereiding systeem.
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