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Versionsinformation 4.6.4.5

Dokumentet beskriver de funktionsförändringar som införts mellan version 4.6.4.4 och version 4.6.4.5
som driftsätts på s02.smartwork.se 2016-09-10 kl 12:00.

1.1 Backend - Ekonomi
Typ

Beskrivning

Funktionsförbättring

Viktig förändring distribution av manuell faktura
Manuell faktura har tidigare bara kunnat
distribueras manuellt. Om kunden har en fakturaepost registrerad läses denna in vid skapandet av
manuell faktura, och distributionssätt sätts
automatiskt till antingen manuell epost eller
automatisk epost beroende på inställningar på
kunden. Man kan fortfarande välja manuell
distribution av fakturan. Likaså om e-postadress
saknas, då sätts distributionssättet automatiskt till
manuell distribution precis som tidigare.

Funktionsförbättring

Observera att om automatisk distribution väljs,
skickas fakturan omedelbart efter att den skapats.
Inga ytterligare ändringar är då möjliga att göra.
Somliga kunder kan kräva att en faktura ställs
ut/skickas först när godset kan förväntas vara
levererat. Genom att inte fakturera förrän det
önskade leveransdatumet har passerats uppnås
denna effekt. Genom en checkruta på kundens
faktureringsinställningar kan denna funktion
aktiveras för de klienter som fakturerar efter att
godset kvitterats ut från lagret.

Funktionen kräver
supportinsats för
att aktivera
Nej

Nej

Denna inställning påverkar såväl löpande
fakturering som samlingsfakturering och
samlingsfakturering mot annat kundnummer.

1.2 Backend - Order och inköp
Typ

Beskrivning

Funktionsförbättring

Om en artikel har en s.k. alfasöksegenskap
(fritext) angiven visas denna vid orderbokning
samt förhandsgranskning av order.

Funktionen kräver
supportinsats för
att aktivera
Nej
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Automatiskt pallpåslag på order/faktura som
konsekvens av lagrets kvittens av pall felloggade i
onödan. Pallpåslag styrs huruvida kunden har
tillgång till prislista för pallpåslag eller ej. Om
kunden saknade prislista och inte skulle debiteras
orsakade detta en (ofarlig) felloggning. Detta har
nu åtgärdats.
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