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Versionsinformation 4.7.0.1 
Dokumentet beskriver de funktionsförändringar som införts mellan version 4.7.0.0 och version 

4.7.0.1. 

1.1 Backend – Generellt 
Typ Beskrivning Funktionen kräver  

supportinsats för  

att aktivera 

Funktionsförbättring Schemalagda rapporter har kompletterats med 

ett körschema för att kunna rapportera en 

gång per timma. 

Nej 

Funktionsförbättring Schemalagda rapporter plockar nu från- och 

till-datum från senaste rapport-körning fram till 

nuläge. Detta i jämförelse med tidigare då 

senaste hela period användes som datumurval 

(t.ex. senast hela dygnet).  

 

Detta får till följd att händelser kan rapporteras 

snabbar utan onödig fördröjning.  

 

Nej 

 

1.2 Storefront 
Typ Beskrivning Funktionen kräver  

supportinsats för  

att aktivera 

Funktionsförbättring Stöd för större mängder HTML-data i Storefront. 

Tidigare fanns en begränsning vid 8000 tecken i 

s.k. ht-texter där administratören av webshoppen 

kan ange html. Denna begränsning är nu 

borttagen. 

Nej 

Funktionsförbättring Möjlighet att i Storefront 3 länka till produkter och 

produktkategorier via s.k. friendly-URL samt styra 

språk- och kundgruppstillhörighet via 

domännamn. 

Ja 

Funktionsförbättring Storefront  3 har gåtts igenom för att göra sidor 

mer SEO-vänliga. 

Nej 

Funktionsförbättring Storefront  3har fått stöd för Klarna Checkout. 

Klarna checkout innebär att försäljning som riktar 

sig mot privatkunder kan hanteras via Klarnas 

integrerade kassa.  Läs mer om Klarna checkout 

här: https://www.klarna.com/se/foretag/klarna-

checkout 

 

 

Ja 

https://www.klarna.com/se/foretag/klarna-checkout
https://www.klarna.com/se/foretag/klarna-checkout
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1.3 Backend - Ekonomi 
Typ Beskrivning Funktionen kräver  

supportinsats för  

att aktivera 

Funktionsförbättring Möjlighet att skapa en manuell faktura och 

ange decimaltal i antalsfält. Detta har tidigare 

varit möjligt om fakturan skapas från en order, 

och är nu alltså även möjligt när en faktura 

skapas helt manuellt. 

Nej 

Buggrättning Avrundningsfunktion på faktura reagerade inte 

alltid korrekt på ändring av en rad på fakturan. 

Detta är nu åtgärdat. 

Nej, inte om 

klienten har logik 

för avrundning 

aktiverat. 

Funktionsförbättring En schemalagd rapport har skapats för att 

kunna generera en excelfil innehållande en 

lista över alla manuella fakturor som skapats 

under ett givet intervall. 

Ja, beroende på 

användarens 

rättigheter. 

1.4 Backend - Order och inköp 
Typ Beskrivning Funktionen kräver  

supportinsats för  

att aktivera 

Funktionsförbättring Rapporten leverantörsuppföljning har 

förbättrats för att kunna följa ändringar på 

avropsordern. 

Nej 

Funktionsförbättring Stöd för att skicka BCC-kopia på 

leveransaviserings-mail. Motsvarande stöd 

finns redan i nuvarande version för 

orderbekräftelsemail 

Nej, inte om klienten 

redan distribuerar 

leveransaviseringar via 

e-post. 

Funktionsförbättring Genom att ange en semikolonseparerad lista 

av e-postadresser kan orderbekräftelse- samt 

leveransaviseringsmail nu skickas till mer än en 

mottagare. 

 

Observera: De klienter som bokar transporter 

från lager via EDI (IFTMIN och liknande) kan få 

problem att använda flera mottagare i 

epost-adresser, då dessa tjänster i vissa fall 

förväntar sig en och endast en e-

postmottagare. Kontrollera därför med 

Extend support att de transporttjänster som 

används stödjer alternativt inte påverkas av 

att mer än en epostadressat anges. 

 

Att skicka en BCC-kopia till mer än en 

mottagare kan inte störa EDI-flöden, men 

Nej. Observera dock 

ev. påverkan på 

transportbokning via 

EDI. 
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epost för order och leveransavisering kan ha 

påverkan. 

Anpassning till 

extern tjänst 

Tjänsteanrop mot DHL Servicepoint har 

anpassats för att matcha DHLs senaste 

tjänstedefinition för att hämta möjliga 

utlämningsställen per postnummer. 

Nej 

 


