Versionsmeddelande
Nytt i Hybron Nova

Version:

1.5.1.0

14276
Refnr.
TO - byta styrning (P20317)
I de fall det finns flera alternativa styrningar går det nu att byta styrning i TO-bilden OM
TO:n ännu inte har några arbetsorder skapade.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.1.0.

15692
Refnr.
Fönster för pdf förstorat
När en utskrift till pdf görs i Nova visas detta i ett fönster. Detta fönsters storlek har nu
ökats lite både på bredden och höjden.
Refnr.
Manuell planering
I de fall en TO är planerad men inte behovsberäknad så är det nu möjligt att byta
produktionsenhet från intern till extern (lego) eller vice versa.

22051

Så fort en TO blir behovsberäknad tillåts inte byte mer än mellan antingen interna
enheter eller externa enheter. Dvs om en AO är planerad mot en extern enhet och
sedan behovsberäknas så kan man därefter enbart byta till andra externa enheter. På
motsvarade sätt, om en arbetsorder är planerad mot en intern enhet innan
tillverkningsordern blir behovsberäknad så kan man därefter enbart byta till andra interna
enheter.

Refnr.
E-post kontra pdf till kunder
Det finns nu möjlighet i kundregistret att styra vilka dokument som ska skickas till
kunden som e-post alternativt "pappersutskrift".

22055

Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.1.0.

22550
Refnr.
Fakturautskrift efter godkännande
I de fall man har ställt in att faktura ska e-postas och fakturan är godkänd/konterad så
fick man ändå upp e-post dialogen efteråt. Detta är nu ändrat så att e-post dialogen
enbart visas i de fall en faktura är i status Registrerad/Utskriven.
E-post autentiseringsinställning

Refnr.

23662

Det finns nu möjlighet att välja om epost skickandet ska ske via autentisering.
Se mer i E-post dokumentationen.
23689
Refnr.
Ledning utökad
Område Ledning är flyttad till eget menyval under Arbetsområde (låg tidigare under
Ekonomi). Det är också utökat med flera knappar som vardera ger en summerad utskrift.
Vissa rapporter går idag både att få ut grafiskt och som pdf:er.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.1.0.
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23693
Refnr.
Orderingång summerad
Det finns nu en summerad Orderingång som kan skrivas ut från menyval Ledning. Den
går att skriva ut per vecka eller månad, precis som orderstock och offertstock.

23720
Refnr.
Rapporter - storlek och randning
Ett stort antal pdf-rapporter har nu gjorts randiga. Även storleken har justerats för att
passa A4.
Refnr.
Manuell allokering visar fel antal
Ett fel är rättat där heltal som är jämna tiotal (10, 100, 1000) felaktigt visades utan
nollorna i slutet.

23722

Refnr.
Ekonomiska transaktioner - månadsrapporter
Alla månadsrapporter från Fryst data till excel lagras nu i Rapportförrådet.

23740

Refnr.
Produktstruktur - specialfall av kopiera
I de fall man valde Kopiera alla undernivåer och sedan klistrade in detta på en "icke
utfälld" struktur så fick man ett felmeddelande. Detta är nu rättat.

23742

Kundfakturering - formattering på belopp i listan

Refnr.

23749

Beloppskolumnen i Fakturalistan är nu formatterad till att visa tusenavgränsare och alltid
2 decimaler.
Refnr.
Behovsberäkning med Konstruktions/produktionsfiktiva
En rättning är gjord så att material kommer med korrekt OM man har samma fiktiva
produkt på två positionr på samma nivå.

23762

23773
Refnr.
Momsregeländring
En ändring är gjord kring momskod på kundfaktura. Det gäller fallet där en svensk kund
(svenskt vatnr) köper saker som sedan levereras till ett EU-land, i detta fall ska det vara
moms på fakturan trots att det levereras till EU.
Detta fall ska redovisas på Intrastaten men inte i den Periodiska sammanställningen.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.1.0.
Rapport för Förråd flyttade

Refnr.

23775

De rapporter som tidigare låg under detaljfönstret för respektive förråd är nu flyttade och
skrivs ut från förrådslistan istället. Markera önskat förråd med radiknappen till vänster
och klicka sedan på Skriv ut där alla rapporter nu finns.
23777
Refnr.
Antal 0 på kundfakturarad
Ett riktigt felmeddelande är tillagt om man har antal = 0 på någon fakturarad, det går då
inte att spara med information om att någon rad saknar antal.
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23779
Refnr.
Rättighet till endast ett förråd per bolag (P20314)
Det finns nu möjlighet att begränsa en användares rättighet förrådsmässigt. För ett visst
förråd kan man ställa in om användaren inte ska ha rätt att se alla förråd för det bolaget.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.1.0.

23793
Refnr.
Ny seriespårbar produkt
Om man skapar en ny seriespårbarprodukt via ny knappen så kunde det visas ett fel
meddelande när man valde Seriespårbar i ett tidigt skede. Detta är nu rättat.
23795
Refnr.
E-post till CC-adress (P20308)
Det finns nu möjlighet att manuellt eller med automatik skicka epost dokument till fler än
en mottagare.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.1.0.

23796
Refnr.
Kund och Leverantör (P20309)
Under fliken Kontakt respektive Adress & Kontakt kan man numera ange både en
normal e-post adress för olika typer av dokument (offert, order, faktura och inköpsorder)
men också en CC-adress om man vill kunna styra att en viss typ av dokument alltid ska
skickas till två fasta adresser.
Styrningen av om utskrifter ska skrivas ut på papper eller mailas är nu flyttat till egen flik
som bara är tänd om man har e-post modul licensen.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.1.0.

23797
Refnr.
Kundunik faktura mailtext (P20316)
Det finns nu möjlighet, om man har epost modulen, att lägga in en kundunik text som
ska hamna som text i mailet som gäller faktura.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.1.0.
23807
Refnr.
Produktstruktur - validering
I de fall en produkt har flera alternativa styrningar så kommer alla aktiva styrningar att
valideras på vald nivå. Tidigare validerades enbart den primära styrningen.
Notera att denna validering på alternativa styrningar enbart görs på den översta nivån
man validerar, på underliggande PRO eller SPI nivåer så valideras som tidigare, enbart
den primära styrningen.
23814
Refnr.
Avrop - layout justerad
Layouten justerad så den ser mer ut som inköpsordern. Radkommentaren börjar nu
under produktnr istället för under benämning och klipper heller inte utan expanderar och
blir många rader om det finns det.
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23816
Refnr.
Ek.transaktioner - Lagervärdesrapport
Ett fel är nu rättat om man skriver ut Lagervärdesrapport till pdf och bara har EN enda
saldopost på en sida så kunde den få fel typ (råvara, halvfabrikat, färdigvara) och konto.

23823
Refnr.
Ordervärde / Intäkt per dag - specialvarianterna
Båda rapporterna för ordervärde detaljerad special och intäkt per dag detaljerad special
är utökade med två kolumner till vänster om beräknade standardpriskolumnerna;
beräknat stdpris per styck och totalt beräknat stdpris för intäktsantalet.
23853
Refnr.
Lagervärdesrapporter till excel
Utskrifter av lagervärdesrapporter till excel, både från Ekonomiska transaktioner och från
Förråd, är utökade med två kolumner som är placerade till vänster om de fria fälten. Det
är Projektnr som hämtas från produktens företagsvillkor och bocken Kundunikt material
som hämtas från fliken Inköp.
Lagervärdesrapporten från Förråd lagras nu även i excelformat i Rapportförrådet.

23858
Refnr.
Byta styrning på SPI TO
Det är stora ändringar gjorda kring skapande av "osynliga" TO för SPI produkter som
ingår i en struktur. Det gäller både i planeringsbilden och TO-trädet.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.1.0.

Projekt - Ganttvisning
Ganttvisningen har utökats.

Refnr.

23871

Nu får man:
- En färg per projekt
- Mouse over på aktiviteter
- Bilden hänger med korrekt vid förstoringar samt "listen" mellan träd och gantt går nu att
flytta, egen sortring avstängd samt att scrollbars visas korrekt.
- Pilar ritas nu ut inom en TO / SPI TO
- View Resolutions, intervallen ändrade till 1 månad, 1 kvartal, 1 halvår och 1 år
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