Versionsmeddelande
Nytt i Hybron Nova

Version:

1.5.3.0

17825
Refnr.
FK2 på TO, med lön först
I de fall man som första aktivitet på en TO startar en så har man felaktigt inte fått någon
FK2 på TO:n. Detta är nu rättat.

Refnr.
Inköpsavvikelse
Kombinationen Returnera till leverantör och Kreditnota fungerar nu som det ska.
Valet Returnera till leverantör har flyttats för att kunna kombineras med fler val.

19307

Refnr.

19618

Refnr.

20335

20468
Refnr.
Ny behörighet för Visa Lagerrörelser
Notera att det finns en ny behörighet för Visa lagerrörelser. Det gör att de användare
som hitintills har haft åtkomst till denna bild via de bilder där knappen/länken finns nu
INTE kommer att ha detta om inte behörigheterna uppdateras.
OBS - alltså viktigt att gå igenom behörigheterna och sätta Visa lagerrörelser på de
roller/grupper/användare detta ska finnas.

Produktbehörigheter
Vissa ändringar och tillägg har gjorts kring produktbehörigheter.

Refnr.

21685

VIKTIGT att dessa gås igenom INNAN man börjar använda denna version.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.
21877
Refnr.
Ändringar på inköpsorderutskrift
Diverse ändringar är gjorda på inköpsorderutskrifterna. Se mer i Nyheter Hybron Nova
version 1.5.3.0.

22050
Refnr.
Säljavvikelser - Åtgärds delen
När aktiviteten Åtgärd nu sätts till slutförd så släcks också området Åtgärd så att det inte
går att ändra.
Refnr.
Refnr.
Inköpsorder - Skriv ut
Nu finns rapporten för vilka lego inköpsorder som hör till ett visst TOnr även under
Inköpsorder.

22219

22488
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22993
Refnr.
Ny behörighet produkt
Det har införts en ny behörighet för att spärra att själva produktnumret går att ändra efter
att produkten väl är sparad.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.

23054
Refnr.
Rekvisition - kontrollera mot annat förråd
En möjlighet att kontrollera om produkterna på en viss rekvisition är kopplade till annat
förråd finns nu.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.4.8.0.

Refnr.
Inleverans IO - produkt utan gk stdpris
En produkt som saknar godkänt standardpris och som både kunde köpas och
produceras gav ett felmeddelande vid inleverans. Detta är nu rättat.

23424

23516
Refnr.
Ändringar i behörigheter
Viktiga ändringar är gjorda i behörigheter kring Offert, Kundorder, Bekräfta kundorder,
Inköpsorder och Tillverkningsorder.
Behörigheterna inom dessa områden måste gås igenom i samband med att versionen
installeras annars får användarna bara Visa rättighet och kan inte skapa/ ändra data.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.

Refnr.

23609

23654
Refnr.
Rollmenyer
Rollmenyerna är nu uppdaterade så att alla menyer som vi bedömt ingår i respektive roll
nu kan ses under dessa. Det gäller främst nyare menyval som missats att läggas in i
denna typ av meny.
Grunden är att Administration och Basregister inte ingår i rollmenyerna. Undantaget är
Rapportförråd.
FK 2 på TO, med legotjänst först

Refnr.

23664

I de fall man som första aktivitet på en TO avrapporterat en legotjänst så har man
felaktigt inte fått någon FK2 på TO:n. Detta är nu rättat.
23666
Refnr.
Kund - flik Avtal
I vissa fall visades inte scrollbar korrekt om man hade många avtal mot en kund. Detta
är nu rättat.
23835
Refnr.
Lagervärdeslista i realtid till pdf
Ett sidbrytningsfel som gjorde att man fick fel rubrik med sig om det endast fanns en
artikel i lagersaldo av en viss lagerklass, exvis halvfabrikat, är rättat.
Detta gäller enbart lagervärdeslista i realtid från Förråd och på pdf-utskrift.
Sida: 2
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Leverantörsfakturakontering
Två specialfall som blivit fel är rättade:

Refnr.

23842

1) Om man har en inköpsorder som är överfakturerad och väljer att göra en kredit mot
rader och sedan la till raderna under knappen Lägg till rader (istället för att välja raderna
i första sökbilden) så fick man felaktigt med sig minustecken framför antalet vilket gjorde
att konteringen blev felvänd.
2) I de fall man gjort en förskottsfaktura mot rader och sedan krediterade den till fullo så
fick man fel tecken på kontot "leverantörsskuldskonto" vilket gav dubbel peng på
inköpsprisdiff.

Refnr.

23862

23864
Refnr.
Faktura och E-post
En ändring är nu gjord så att man får upp originalet i visningsläge om man ställt in att
man vill ha 0 kopior, originalet går enligt tidigare in i mailet. Om man har minst en kopia
inställd så visas kopian i visningsläget och originalet går enligt tidigare till mailet.
Notera att man fortfarande bara kan få fram något i visningsläge för status Förstag och
Utskriven.

23880
Refnr.
Skapa order från offert
En ändring är gjord så att annullerade offertrader inte tas med till ordern när man gör en
order från offert.
23921
Refnr.
Adressflik på kund
Leveransadress och Fakturaadress har bytt plats i kundregistret. Nu står
Leveransadress till vänster och Fakturaadress till höger, vilket är samma placering som
adresserna har på order och faktura.
23942
Refnr.
PIA per projekt
En rättning är gjord så att utskriften hamnar på en flik med rubrikerna korrekt överst.

Refnr.
Sluttext och kopieadress på e-post
Två ändringar är gjorda kring detta:
1) Sluttext och kopieadress till e-post meddelande hämtas nu alltid från inloggad
användare (tidigare var det ansvarig säljare eller inköpare).
2) I användarregistret kan man nu välja om man vill ha egen sluttext istället för den
automatiska som Nova genererar.

23944

Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.

Refnr.

23947
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23949
Refnr.
Komplett säljavvikelserapport till excel (P20220)
Det finns nu ett nytt utskriftsalternativ Komplett lista. Denna går alltid till excel och skriver
ut alla säljavvikelser, oavsett status för det datumintervall som anges. Datumet gäller
datumet som avvikelsen registrerats.
Den tar ut alla fält som enskilda kolumner i ett excelark. Notera att under fliken Åtgärd nu
där det finns kryssrutor tex Mottagen från kund och sedan ett datum så visas enbart
datumkolumnen eftersom ett datum måste anges om fältet som hör till bockas för. Det
gäller även Returnerad till kund.

23950
Refnr.
Komplett inköpsavvikelserapport till excel (P20241)
Det finns nu ett nytt utskriftsalternativ Komplett lista. Denna går alltid till excel och skriver
ut alla inköpsavvikelser, oavsett status för det datumintervall som anges. Datumet gäller
datumet som avvikelsen registrerats.
Den tar ut alla fält som enskilda kolumner i ett excelark. Notera att under fliken Åtgärd nu
där det finns kryssrutor tex Skickat till leverantören och sedan ett datum så visas enbart
datumkolumnen eftersom ett datum måste anges om fältet som hör till bockas för. Det
gäller även Returnerad av leverantören och Kredit mottagen.

23952
Refnr.
Snabbare sökning i de "nya" sökkontrollerna
Tiden efter att man skrivit in hela/delar av ett produktnr, i den nya produktsökkontrollen,
är minskad så att man nu inte behöver vänta så länge innan man får "svar" att posten
finns.
Tiden är nu knappt hälften av vad den var tidigare.
Denna tid påverkar alltså följande sökkontroller (alltså där den nya sökkontrollen är
inlagd);
- produkt
- kund
- leverantör
- konto
- övriga ekonomiska objekt som kostnadsställe och projekt

23954
Refnr.
Behörigheter för Räkenskapsår
Tidigare fanns enbart Visa rättighet för Räkenskapsår. För att likställa det med andra
områden så finns det nu även Skapa och Ändra.
Detta innebär att användare/roller/grupper som idag har Visa rättigheten men också ska
kunna Skapa och Ändra måste få utökad behörighet.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.
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23955
Refnr.
Ledning
Alla rapporter som skrivs ut härifrån hamnar nu under ett eget område i Rapportförrådet;
Ledning. Tidigare sparades dessa mot sitt ursprungsområde, tex kundorder.
Menyvalet ligger nu under Arbetsområde och sedan direkt som Ledning. Under
behörigheter så ligger Ledning på samma sätt.
23956
Refnr.
Dokument, dokumenttyp och dokumentklass
För att få en enhetlighet mellan behörighetsträd och menyträd så ligger nu Dokument
under Register och Dokumentklass och Dokumenttyp under Basregister koncern.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.

Refnr.
Menyvalsplacering Ekonomiska objekt
Ett nytt menyval finns under Basregister; Basregister Företag - Ekonomi, hit har de
ekonomiska objekten flyttats (konto, kontoorsaker, kostnadsställe, kostnadsbärare,
motpart, fritt kundobjekt och fritt leverantörsobjekt).

23957

Projekt har flyttats till Register.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.

Tabordning Inventering
En ändring är gjord så att tabordningen i Inventerings sökbilden nu är:
Förråd
Förrådsplat
Produkt
Kopiera saldo
Sök
Skriv ut
Importera

Refnr.

Refnr.
Rapportförråd - Ledning
Alla rapporter som nu skrivs ut från område Ledning återfinns under Rapportcentral,
Rapportförråd och i trädet under Ledning.

23959

23970

De rapporter som också kan skrivas ut från tex Kundorder, Ekonomi, Inköpsorder etc;
skrivs rapporterna ut därifrån så hamnar de i rapportförrådet under det område där
utskrift gjorts.
23994
Refnr.
Manuellt planeringsfönster
Det manuella planeringsfönstrets storlek är utökat på bredden för att visa de nya
kolumner som finns till höger i bilden. Det är alltså själva trädstrukturen som man ser när
man klickar på knappen Manuell i planeringsbilden som är utökat. Själva fönstret där
man gör själva omplaneringen har samma storlek som innan.
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Refnr.
Visa lagersaldo - status Prognos
I Visa lagersaldo bilden är det nu utökat så att plockrader till produktion visar TO:ns
ordertyp, dvs Normal, Prognos eller Avrop.

23996

23998
Refnr.
Automail - avvikelse (P20325)
Automail från alla typer av avvikelser är utökade med produktnr/rev och benämning
(utom övrig avvikelse) samt kommentar. Kommentaren hanterar även radbrytningar.
24005
Refnr.
Behörighter o menyval för Basregister
Diverse ändringar i placering av menyval och behörigheter är gjorda för att få strukturen
mellan menyer och behörighetsträd att överensstämma.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.
Refnr.
Postlåsningskontroller
Förändringar är gjorda för att hantera specialfall av postlåsningar kring lager.

24013

24021
Refnr.
Koppling till Agresso och momstyp på konto
Det är på gång med en koppling till Agressos ekonomisystem. Detta är en testversion för
den kopplingen.
Konto har utökats med en specialtyp som idag antingen är tom eller så kan den typas
som moms. Detta behövs enbart väljas om man använder Agressos ekonomisystem.
24023
Refnr.
Behörigheter kring Lager ändrade
Behörigheterna kring lager är nu ändrade så att man kan ha Visa och Ändra rättighet. I
samband med övergången till denna version så har alla användare/roller/grupper
"enbart" visa rättighet. Därför är det viktigt att gå igenom och sätta behörigheterna för
alla lagerområden korrekt.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.

24025
Refnr.
Behovsanalys utökad med Ersätter/Ersatt av (P20326)
Behovsanalyserna är utökad med information om artikeln har ett Ersatt av artikelnr eller
Ersätter ett artikelnr.
På PDF så visas detta på motsvarande sätt som i listan, dvs med en blå eller röd pil och
på en rad 2 under det vanliga produktnumret.
På excelarket så finns det nu alltid två extra kolumner till höger om det vanliga
produktnumret där Ersätter eller Ersatt av visas.
24027
Refnr.
Produktstruktur - detaljfönster
Vikter och pengar är nu högerjusterade för att underlätta läsandet. Enhet efter antal och
vikt är tillagt.
Refnr.
Produkt - Visa FIFO
Ett fel är rättat så att man nu under länken FIFO-poster enbart ser sitt egna bolags
FIFO-poster.

24033
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24043
Refnr.
Produkt och hållbarhet
Det går nu att bocka för "Föreslå tomt hållbarhetsdatum" under fliken Företag. I nuläget
fyller den ingen funktion, men till sommaren kommer den att användas vid inleveranser.

Refnr.
Följesedel för inköpsavvikelse i rapportförrådet
Ett pekarfel är nu rättat så att följesedlar för inköpsavvikelse visas på rätt ställe i
rapportförrådet, dvs under Avvikelser.

24052

Refnr.
Ledtext förkortning på tyska
Inköpsorder för legobeställning har texterna TOnr och AOnr på svenska.
På tyska heter dessa nu: FA-Nr och AA-Nr
Tillverkningsordernr = TOnr <=> Fertigungsauftrag = FA-Nr
Arbetsordernr = AOnr <=> Arbeitsauftrag = AA-Nr

24054

24060
Refnr.
Ny inköpsorder mall (P20321)
Det finns nu en ny inköpsordermall att välja, Special 5, som hanterar artikelnummer och
benämning på två rader.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.

Refnr.
Excelrapporter som nu lagras i rapportförrådet
Följande excel rapporter har nu ändrats så att de lagras i rapportförrådet:

24062

Kundfaktura - Avtalsfakturaavstämning
Kundfaktura - Förskottsfakturaavstämning
Inköpsavtal - Inköpsavtal inkl. legering
Säljavtal - Säljavtal inkl. legering
Kund - Adresslista
Leverantör - Adresslista
Kundorder - Kommande leveranser till kund
Kundorder/CRM - Leveransprecision - detaljerad
Kundorder/CRM - Orderingång - detaljerad
Kundorder - Gjorda leveranser till kund
Kundorder/CRM - Orderstock - detaljerad
Kundorder - Utlevererade order per produktfamilj - detaljerad
Kundorder/CRM - Utlevereade order per kund - detajerad
Kundorder - Utleveranslista utan säljvärde
Produktionsavvikelse - statistik - detaljerad
Produktionsavvikelse - total rapport
Övrig avvikelse - statistik - detaljerad

Refnr.

24064
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Refnr.

24072

24084
Refnr.
Försäljning tjänst till EU med svenskt VATnr
En ändring är gjord så att även fakturarader för produkter som är klassade som tjänst
tolkas som svensk momsad försäljning om leverans sker till ett EU-land men att
köparens VATnr är svenskt.
Sedan tidigare fungerar varor på det sättet.
Refnr.

24086

Refnr.

24088

24099
Refnr.
Inleverans TO - läsa in serienummer med läsare (P20073)
För seriespårbara produkter kan man nu i inleverans TO välja om man ska läsa in ett
antal serienummer med läsare istället för med angivande av serienummer intervall.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.
Antal decimaler på Preliminär plocklista

Refnr.

24103

Preliminär plocklista för utleverans kundorder och produktionsplock är justerade så att
små tal (0,xx) nu skrivs ut med upp till 5 decimaler såsom den verkliga plocklistan gör.
Refnr.
.dwxf filer i dokumentregistret
En justering är gjord så att filer av formatet .dwxf nu ska gå att få in korrekt i novas
dokumentdatabas.
Refnr.

24105

24109

24111
Refnr.
Byte av företag / Utloggning
En ändring är gjord så att Byte av företag nu ligger på sida 3 av 4 övre vänstra hörnet
(tidigare låg det på sida 1 av 4, men om namnet var långt såg man inte länken helt). När
man byter företag så kommer man till ny inloggningsbild.
På sida 1 av 4 finns nu en utloggningslänk som man kan använda för att stänga ner
nova.

24113
Refnr.
Fliken Händelser i Kund/Leverantör
En ändring kring rättigheter för Händelser i kund och leverantörsregistret är gjord. Om
man får skapa nya händelser, eller ändra dem styrs via rättigheten på själva händelser.
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Refnr.
Expanderbar radkommentar på offert och order
Radkommentaren på offerter och order hanterar nu radbrytningar och går att
dubbelklicka på för att i större fönster kunna skriva mer text, inklusive med de
radbrytningar man önskar.

24116

Detta skrivs också ut på det sättet som kommentaren ser ut på raden.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.
24120
Refnr.
Händelser - sortering av händelsetyper
När man gör en ny händelse så sorteras Händelsetyper nu i nummerordning, alltså det
nummer den har i händelsetypsregistret. Tidigare saknades sorteringsordning.

Refnr.

24122

Refnr.
Kundfaktura manuell kontering
Felet som inträffar ibland med att beloppet 0:as när man tabbar ur en manuell
konteringsrad är åtgärdad.

24124

Refnr.

24126

24128
Refnr.
Systeminställning för personliga behörigheter
Det går nu att välja om man enbart vill tillåta att sätta behörigheter via roller/grupper. För
att göra det, kontakta vår support för att slå på funktionen.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.3.0.
Refnr.

24130

24132
Refnr.
Företags- och koncerninställningar
Företagsinställningar; Enhet "dagar" är tillagt efter de fält som gäller ledtider, "varna om
inköpsorderledtid är för kort" är flyttad från Ekonomifliken till Extern
materialförsörjningsfliken.
Koncerninställningar; flik Generell, två fält som inte längre används borttagna.

Refnr.

24144

24173
Refnr.
Ändrat varningsmeddelande
När man klickar på en länk i ett träd, tex CRM eller TO-träd och inte har behörighet att
ens se menyvalet till berört område så är varningsmeddelandet omskrivet och lite
tydligare än förut.
Det är samma meddelande som man kan få om du/någon annan loggar in med din
användare på en annan dator och du därmed tappar dina rättigheter.
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Refnr.

24175

Sida: 10

