Versionsmeddelande
Nytt i Hybron Nova

Version:

1.5.0.0

18108
Refnr.
Nummer och revision på avtal
En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett
avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal och inköpsavtal.
Det går nu vare sig att skapa ett nytt avtal med nummer/revision som redan finns, eller
att ändra nummer/revision på ett befintligt avtal till ett som redan finns eller att duplicera
till en revision som redan finns upplagd.

22314
Refnr.
Inleverans rekvisition omskrivet
Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i
Nova.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.0.

Refnr.
Kundfaktura - kontering
Det går nu att lägga till momskod på manuella konteringsrader under kundfaktura.

22444

22493
Refnr.
TO - efterkalkyler
Alla efterkalkyler - både för lön och material, detaljerat, är nu utökade med vilket antal
TO:n är planerad för.

22497
Refnr.
Ej lagringsbara produkter - ändring
En ändring är gjord så att man kan se Lagerrörelser för Ej lagringsbara produkter, både
från Produktregistret, flik Förråd, och från Visa lagersaldo.
En ändring är också gjord så att statistik uppgifterna under fliken Förråd uppdateras med
antal som ut-/inlevererats och förbrukats det senaste året.
22796
Refnr.
Lämna avtal utan att spara
Om man nu lämnar ett inköps- eller säljavtal utan att spara och har gjort ändringar av de
flesta slag får man nu fråga om man vill spara innan man lämnar sidan. Det gäller även
tillagda eller borttagna rader.
De delar som man i nuläget inte får fråga om man ändrat följande uppgifter;
- revision på produkten
- enhet på avtalsraden
- någon ändring under "prickeknappen"
- något under fliken Dokument.

23188
Refnr.
Kund och Leverantörslista
Listan för kunder och leverantörer är utökad med företagets normala valuta. Den visas
nu i listan och kan skrivas ut via Skriv ut urval.
Leverantörslista med fria fält är också utökad med valutan.
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23273
Refnr.
Leverantörsfaktura
Dropdowner för Momskodsval och Intrastatval (bara synligt för manuella fakturor) är nu
dimmade när fakturan får status Godkänd. Tidigare såg det ut som att det var
ändringsbart.

23369
Refnr.
Pdf från cad-system med "lager"
Komponenten för att slå ihop ett dokument i Nova som består av tex en Samlad
arbetsorder med ett antal ritningar/instruktioner, är nu uppgraderad för att klara pdf:er
som kommer från cad-system som skriver ut sina pdf:er med lager/layer.
23389
Refnr.
Ändringar på fakturautskrift
Några ändringar är gjorda på fakturautskrifter:
1) I de fall det gäller en Proforma så skrivs det nu alltid ut "No charge. Only for customs
purpose only." i summeringsdelen.
2) För proforma skrivs det nu ut EORI nummer samt antingen BG/PG om svenska
kunder eller Swift/IBAN/Bank om utländska kunder.
3) För fakturor och kreditar så skrivs det som tidigare ut BG/PG för svenska kunder och
Swift/IBAN/Bank för utländska kunder, dock är raden med Kontonr borttaget på
utländska fakturor eftersom detta idag är ersatt av IBAN som kan vara olika för olika
valutor som kunden betalar i.

23402
Refnr.
Utleverans av spårbara produkter Rekvisition
Ett visningsfel om man utlevererar olika satser/serier mot en rekvisitionsrad / fri
utleverans rad så visade rapport och leveransinformation på rekvisitionen att det hade
utlevererats två ggr mot samma sats om det var två satser.
Uttag hade skett korrekt av 1 st av sats A och 1 st av sats B men leveransinformationen
visade alltså att det hade utlevererats 1 st av sats A, 1 st av sats A, 1 st av sats B och 1
st av sats B (såg totalt ut som 4).
Detta fel är nu rättat.

23409
Refnr.
Produkt - rimlighetskontroll
Rapporten för att kontrollera rimligheten mellan godkända och beräknade standardpriser
för orderrader är utökad med att poster som saknar både beräknat och godkänt stdpris
kommer med.
23411
Refnr.
Kopplade dokument mot annullerade IO rader
Ett fel är nu rättat så att kopplade dokument mot annullerade inköpsorderrader INTE
kommer upp i val listan för vilka dokument man vill skriva ut tillsammans med
inköpsordern.

23419
Refnr.
CRM/SRM - modul
Det finns nu en ny modul för att få översikt på händelser och affärstransaktioner med
sina kunder och leverantörer.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.0.0 - CRM/SRM modul.
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23447
Refnr.
Ny leveransetikett för utleverans order (P20303)
Det finns nu en ny etikett med streckkod att märka det med som ska skickas till kund.
Notera att denna etikett utgår från verkligt gjorda leveranser och inte allokerat material
som standardetiketten.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.0.
Refnr.
Ändrad decimalhantering
En stor omskrivning är gjord i Nova under sommaren så att nu alla berörda fält har
formatet Decimaler istället för Flyttal.

23451

Detta bör inte innebära något för er eftersom det ska vara samma funktionalitet som
innan. Men då det är en stor ändring tekniskt så ber vi er att vara uppmärksamma på om
det någonstans visas ej formatterade sifferfält eller om något inte fungerar som det ska.
Vi ber er då att återkomma till oss snarast så vi kan åtgärda detta.

Refnr.
Sorteringsordning Lagerrörelser
Lagerrörelser sorteras nu med nyaste posten överst. Tidigare var sorteringen med
äldsta posten överst.

23498

Refnr.
Snabbkommande för Rekvisition
Utleverans Rekvisition och Inleverans Rekvisition går nu att aktivera knappen
Utleverera/Inleverera med snabbkommandot Alt+S.

23518

23520
Refnr.
Produktionsplock - returnera
Om TO:n går mot ett förråd och ingående material mot någon AO går mot ett annat
förråd så blev det fel lagerkonto om man gjorde Returnera material, detta är nu rättat.
23522
Refnr.
Leverantör
På Internet explorer 10 har det i vissa fall varit svårt att få Unik sluttext i
leverantörsregistret att öppna sitt stora inmatningsfönster vid dubbelklick. En ändring är
nu gjord så att det ska på första försöket även med IE 10.

23526
Refnr.
Kund och Leverantör - batch med statistik
Det finns nu en ny batch som kan sättas på om så önskas som beräknar och lagrar ner
statistik på kund respektive leverantör.
Visning är under fliken Företagsinformation.
På kund visas orderstock, offertstock och fakturerat i år / förra året
På leverantör visas inköpsorderstock, fakturerat i år / förra året samt värde kvar att
avropa.

23543
Refnr.
Kundfakturastatstik - detaljerad
Man kan nu från Arbetsområde - Ekonomi - Kundfakturering, även söka på Kund och
inte bara datumintervall.
Även excelutskriften av denna rapport lagras nu i Rapportförrådet
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Refnr.
Säljavvikelse - statistik
Det går nu även att söka på kund när man skriver ut säljavvikelse statistik.
Excelrapporten lagras nu även i rapportförrådet.

23545

Refnr.
Offert / Kundorder delat
Det är nu vissa ändringar gjorda kring offert;
- offerter ligger nu under eget menyval
- listan, skriv ut och ny för offert och order skiljer sig åt
- rubriker i detaljfönstret är nu ändrade så att det står Ny offert eller Ändra offert

23547

23551
Refnr.
Bläddra i kundorderlistan
Om man bara "bläddrar" och tittar på order utan att göra ändringar från kundorderlistan
så fick man felaktigt en varning om man ville lämna sidan utan att spara för de order
som hade Specialtyp. Detta är nu rättat.
Refnr.

23564

Refnr.
Visa spårbarhet - utskrifter
Nu finns det återigen utskrifter för det man sökt upp under Visa spårbarhet.

23578

Ledning nu utökad med fler rapporter
Det finns nu fler rapporter att tillgå under Ledning.
Se mer under Nyheter Hybron Nova version 1.5.0.0.

Rapporterna går till excel och lagras även i Rapportförrådet.
Refnr.
Förråd - Saldo mot beställningspunkt (P20313)
Denna rapport är utökad med ett sökval; Förråd. Vill man skriva ut rapporten för
Reservdelsförrådet så kan man välja att kontrollera mot Produktionsförrådet.

23588

Rapporten är utökad med primär förrådsplats för det förråd man utgår från och det förråd
man väljer att söka mot.

23606
Refnr.
Leverantörsfaktura - detaljerad statistik
Det går nu även att söka på leverantör och inte bara datumintervall när man skriver ut
detaljerad statistik från leverantörsfaktura.
Om utskrift görs till excel så lagras den nu även i Rapportförrådet.
23614
Refnr.
Mouse over i detaljfönstret - IE 10
En rättning är nu gjord så att mouse over tekniken fungerar i detaljfönster i nova även i
Internet explorer 10. Detta gör att man tex kan dra musen över rubriken Ändra kund i
detaljfönstret och då se att det gäller kundnr: 1000 namn: Kalles mekaniska.
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23618
Refnr.
Projekt - Gantt visning
Under Basregister - Projekt - Skriv, ut finns nu ett nytt val om man har Projektmodulen
påslagen i Nova.
I nuläget är det en beta-version av Gantt visning av projekt, se mer om detta i
dokumentation Hybron Nova version 1.5.0.0 - Gantt visning.
Leveransbevakningslista
Både pdf och excel är utökat med förråd.
Excelrapporten lagras numera i rapportförrådet.

Refnr.

23620

23622
Refnr.
Rapportförrådet
Eftersom det nu i rapportförrådet både kan lagras pdf och excelrapporter är det utökat
med typ i listan om det gäller ett excel dokument eller en pdf. Notera att gamla utskrifter
inte har någon typ mot sig utan det gäller för nya utskrifter från och med denna version.
Mottagna inköpsorder
Rapporten utökad med sökmöjlighet även på Inköpsordernr.
Även excelrapporten lagras nu i Rapportförrådet.

Refnr.

23644

Inköpsavvikelsestatistik
Rapporten utökad med sökmöjlighet för leverantör.
Excelrapporten lagras nu i Rapportförrådet.

Refnr.

23646

Refnr.
Radioknappar i IE 10
Vissa radioknappar, tex utskriftsval under Planering, har varit för stora när man
använder Internet explorer 10, i IE 9 och tidigare ser de helt korrekta ut.

23648

Detta är nu rättat. Det gäller Tillverkningsorder - Skriv ut från lista + från detaljfönstret,
Ekonomiska transaktioner - Skriv ut och Planering - Skriv ut.
Excelrapporten - Kommande leveranser
Excelrapporten Kommande leveranser lagras nu i rapportförrådet.

Refnr.

23650
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