Versionsmeddelande
Nytt i Hybron Nova

Version:

1.5.2.0

20916
Refnr.
Ansvarig inköpare i Leverantör
En rättning är gjord så att om man väljer "Välj" under ansvarig inköpare så sparas detta.
När en ny leverantör läggs upp så föreslås ansvarig inköpare som den som är inloggad
OM denna person har rollen Inköpare, annars föreslås den som "välj".
21404
Refnr.
Spärr mot fakturadatum/bokföringsdatum i olika perioder
En spärr är nu inlagd att feakturadatum och bokföringsdatum måste ligga inom samma
räkenskapsperiod. Det gäller både kund- och leverantörsfaktura.
Detta hindrar att man får problem med exporter in i vissa ekonomisystem, framförallt i
samband med årsskifte.
Dessutom så har varningsdialogerna för "fakturadatum > 100 dagar" från idag ändrats till
OK/Avbryt till den tydligare texten Ja/Nej.

21872
Refnr.
Alternativt datumintervall
I personalregistret, fliken Övriga inställningar kan man nu ställa in antal dagar som ska
vara föreslaget per person som antal dagar framåt i tiden som lagerbilder och
produktionsrapportering ska föreslå.
Det används sedan i följande områden; Produktionsrapportering, Inleverans IO,
Inleverans TO, Inleverans Rekv, Fri inleverans, Fri utleverans, Produktionsplock,
Utleverans order och Utleverans Rekv.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.2.0.

23519
Refnr.
Intrastat för införsel ändrad
Det har införts ett utförselland på leverantörsfakturor mot rader och för EU-leverantörer.
Detta används för intrastatrapporteringen.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.2.0.

23594
Refnr.
Kund- och Leverantörsfaktura - status Alla
Sist i statuslistan finns nu valet Alla. Detta gäller både kundfakturor och
leverantörsfakturor. Väljer man ALLA så kan man se fakturor med alla statusar samtidigt
i listorna.
Massinventering via excel

Refnr.

23699

Det är nu enklare att massinventera via excelimport.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.2.0.
23771
Refnr.
CRM/SRM - inaktiva kunder/leverantörer
Det finns nu möjlighet att även söka fram information för inaktiverade
kunder/leverantörer. Det görs genom att man bockar för "Inkl inaktiva" i huvudet. Inaktiva
kunder/leverantörer visas med blå färg (precis som annullerade rader).
Sida: 1

Versionsmeddelande
Ledning - fler grafer
Ytterligare rapporter har nu gjorts till grafer.

Refnr.

23855

Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.2.0.

23874
Refnr.
Preliminär plocklista - rapportförrådet
En ändring är gjord så att Preliminär plocklista ger följande identitet i rapportförrådet:
- preliminär plocklista för EN markerad AO => TOnr xxx och AOnr yyy från utskriften
- preliminär plocklista för FLERA markerade AO => FÖRSTA postens TOnr xxx och
AOnr yyy från utskriften, notera alltså att det KAN finnas fler AO/TO under här som du
inte kan få fram sökmässigt.
- preliminär plocklista samplock - denna förutsätter att man skriver ut för många AO
samtidigt och ger som tidigare N/A (not applicable) dvs här kan du aldrig se några AOnr i
sökbara fältet.

23890
Refnr.
Import av händelsemallar från projekt
Det går nu att importera händelsemallar från projekt. För detta krävs en importmall som
erhålls från Nova supporten vid behov.
Se mer i nyheter Hybron Nova version 1.5.2.0.
Refnr.
Produktstruktur - Felmeddelande vid utskrift
När man skrev ut Nedbruten struktur med saldo till PDF fick man ett felmeddelande.
Detta är nu rättat.

23897

Ändring kring adresser
En ändring kring lagring av adresser i order och faktura är gjord.

Refnr.

23901

Rapportförråd - inköpsavvikelse följesedel
Ett fel är nu rättat så att inköpsavvikelse följesedel lagras rätt "nod".

Refnr.

23903

Inventeringsunderlag till excel

Refnr.

23906

Inventeringsunderlaget till excel är utökat med ett antal kolumner och lagras nu i
rapportförrådet.
23915
Refnr.
"Autocomplete" - produktsökkontroller i nova
I Internet Explorer v 11 så blir det fel om man använder IE:s inbyggda autocomplete för
forms (formulär) när man söker i novas egna produktsökkontroll. Hintills har lösningen
varit att man manuellt får stänga av denna funktionalitet.
En ändring är gjord i nova som gör att "autocomplete" funktionaliteten i explorer stängs
av när man jobbar i nova.

Sida: 2

Versionsmeddelande
23917
Refnr.
CRM - TO visning
Ett fel är rättat som gjorde att stängda TO felaktigt inte sökte på from datum utan bara
tom datum. Detta är nu rättat.

Sida: 3

