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Versionsinformation 4.7.0.0

Dokumentet beskriver de funktionsförändringar som införts mellan version 4.6.4.3 och version 4.7.0.0
som driftsätts på s01.lxir.se 2016-08-31 kl 22:00.

1.1 Storefront
Typ

Beskrivning

Funktionsförbättring

Den mobilanpassade varianten av Storefront (version
3) har förbättrats m.a.p. prestanda vid artikellistningar
där klienten satts upp att även lista saldotillgång.
Möjlighet att aktivera s.k. cookie-varningar för
webshoppen. Detta kan krävas enl. svensk lag
beroende på hur webshoppen är konfigurerad.

Funktionsförbättring

Funktionen kräver
supportinsats för
att aktivera
Nej

Ja

1.2 Backend - Ekonomi
Typ

Beskrivning

Funktionsförbättring

Viktig förändring konteringar mot
kundorderuttag
Systemet kodar uttagshändelser från lager olika
beroende på en normal-, över- eller underleverans
har skett mot en kundorder.
Detta har inneburit att konteringar av rena
uttagstransaktioner kopplad till kundorder har
behövt dubbeladministreras. Normalt krävs ingen
möjlighet att särkontera uttag bara för att en över/underleverans skett, varför vi valt att förenkla
funktionen.
De fyra konteringshändelserna CORRES-A/U/S/N
hanteras istället nu via samma konteringsregelverk
som vanligt kundorderuttag (Outtake).
Förändringen påverkar bara framtida transaktioner
som konteras efter versionslyftet. Transaktioner som
redan är konterade mot konteringseventen
CORRES-A/U/S/N påverkas inte.

Funktionen kräver
supportinsats för
att aktivera
Nej
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Om klienten haft dessa CORRES-A/U/S/N aktiva
tidigare kommer de inaktiveras i samband med
versionslyftet och syns därmed inte i inställningarna
för konteringshändelser i Backend-gränssnittet.
Extend-plattformen utökas i kommande versioner
med flera väsentliga inbyggda integrationskanaler
mot externa system så som externa ehandelsplattformar och ekonomisystem.

Page

Ja

Vår befintliga koppling mot det molnbaserade
ekonomisystemet Fortnox byggs i och med version
4.7.0.0 ut med stöd för att överföra konteringsdata
från bokföringsunderlag med automatik till Fortnox.
När ett bokföringsunderlag skapas i Extend
synkroniseras det med Fortnox och aggregerad
konteringsdata förs över till angivet bolag i Fortnox.

Funktionsförbättring

Funktionsförbättring

Funktionen kräver aktivering på klienten hos både
Fortnox och Extend , kontakta support för mer
information.
Tidigare har inbetalningstransaktioner
processloggats med information om vem som
loggat betalningen. Nu åskådliggörs detta även i
den s.k. betalningsloggen på resp. faktura.
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.
Observera att om automatisk distribution väljs,
skickas fakturan omedelbart efter att den skapats.
Inga ytterligare ändringar är då möjliga att göra.

Nej

Nej
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1.3 Backend - Order och inköp
Typ

Beskrivning

Buggrättning

Klientunik distribution av följesedlar via epost/PDF grupperades felaktigt. Detta har nu
åtgärdats.
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.
Order och inköp kan kopplas till analysdata för
varan på ordern/inköpet om klienten så kräver.
Analysdata kan presenteras som bl.a. PDFrapporter. I det här fallet har en mindre justering
av PDF-rapporter kopplade till analysdata gjorts.
Klienter som inte nyttjar analysdata berörs ej av
förändringen.
Mobilt gränssnitt för kommunikation mot bl.a.
leverantörer (XUI) har försetts med möjlighet att
skriva ut en klientanpassad följesedel från XUIgränssnittet. Detta för att leverantören ska kunna
bipacka en följesedel med klientens logotyp etc.
vid direktleveranser mot slutkund.
Inköp mot lager har försetts med samma funktion
som finns för offert/order/inköp till kund gällande
s.k. affärshändelser. Detta möjliggör att en
leverantör kan notifieras via e-post och en
direktlänk till inköpsordern i Backend. Dokument
och kommentarsflöden kan utbytas mellan klient
och leverantör via detta gränssnitt.
Affärshändelse och skapande av kontakter har
automatiserats.
Kontakter skapas automatiskt enl. följande:
• Offert
o Kundens läggs upp som en
kontakt
• Inköp till kund
o Alla externa kontakter på
leverantörsavtalet

Buggrättning

Funktionsändring

Funktionsförbättring

Funktionsförbättring

Funktionsförbättring

Funktionen kräver
supportinsats för
att aktivera
Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej
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Inköp till lager
o Alla externa kontakter på
leverantörsavtalet
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