Versionsmeddelande
Nytt i Hybron MPS

Version:

9.4.1

24091
Refnr.
Följesedel och allmänna orderkommentarer
Orderkommentar skrivs ut från varje order som har en leveransrad på följesedeln. Finns
flera följesedelsrader från samma order skrivs bara en orderkommentar ut.
Saldoknapp finns nu på beställning
Samma som på orderregistreringen

Refnr.

24231

24345
Refnr.
Utleverans order
Kundens eget artikelnummer är nu synligt i egen kolumn i fönster för utleverans order
Fel text på knapp i leveransbevakning
Koden för översättningen syns istället för rätt text. Fixat

Refnr.

24502

Kroatien finns nu i listan över EU-länder

Refnr.

24512

Valuta på beställning går nu att ändra

Refnr.

24565

Refnr.

24702

Sida: 1

Versionsmeddelande
24736
Refnr.
Sammanfattning - uppdateringar i version 9.4.1
Samlingpunkt som kortfattat beskriver uppdateringar som skett i version 9.4.0 och 9.4.1.
· Uppgraderat AreaList Pro från 8.5.2 till 9.7.0: Vissa smärre ändringar kan märkas i
gränssnittet
· Uppgraderat SuperReport Pro från 2.8 till 3.1.1: Äldre srp kan behöva konverteras.
Rekommenderat är att gå över till hmreports.
· Journaling: Förbättringar i 4Ds möjlighet att återskapa data i händelse av krasch.
· Plugin ObjectTools borttagen
· Försäljningsstatistik på artikel kopplad till företagsID. Gäller databaser som hanterar
mer än ett företag.
· Utökad offertutskrift
· Ny Fakturautskrift: Ny styrning av utskrifter.
· xGetLevereratEDI: Förändring i EDI-hantering
· Hyllvärmare som standardrapport: Finns rapport som detljerat kan visa
sammanställning över artiklar på lagret och lagerrörelser för dessa. Främst spåras
inköpen och leveranser till kund. Därtill ges en uppskattning på hur länge nuvarande
saldo räcker och hur snabb lageromsättningen är.
· Fix av dubblett AO
· Fix av Ta bort TO
· Utökad Samlad AO
· Uppdatering av rapporter till Dagö
· Uppdatering av plugin PDF Printer 4.0.5
· Duplicering Order radsummor: Rättning då orderkopian inte fick korrekta beräkningar
innan den sparats.
· Lev.fakt.kontering aut. omslutning
· Anpassning av Fakturastatistik (XML): Utökad med möjliget att visa statistik per artikel
för en kundgrupp.
· Fix av konvertering av Felkoder
· EDI: Om man i importen av leveransplan läser in produktrevision så får man nu ett
meddelande och leveransplanens revision avvviker mot produktens.
· Liggande och stående hmReports, A4L och A4P: För anpassade hmreports. Finns
"A4L" i filens namn skrivs rapporten ut liggande.
· Om man är inloggad som Admin finns en ny knapp i OM-dialogen:
Uppdateringshistorik visas i separat fönster.
· Duplicering av Artikel: Duplicerad artikel hamnar alltid bredvid originalet i fönsterlistan.
· Sync med TID Spilltidskod
24753
Refnr.
Duplicering av Artikel sorteras fel
Duplicerar man i artikelbilden så lägger sig den nya artikeln alltid intill originalartikeln

Refnr.

24649

Sida: 2

