Versionsmeddelande
Nytt i Hybron Nova

Version:

1.5.5.0

24610
Refnr.
Utlevererade order per kund detaljerad - utökad till excel
De kundorder som härrör från en avvikelse visar nu avvikelsenumret längst till höger i
listan Utlevererade order per kund - detaljerad när den skrivs ut till excel.
24743
Refnr.
Fler excel rapporter lagras nu i rapportförrådet
Arbetsområde - Ekonomi - Felsökningsrapporter lagras nu i rapportförrådet.
Tre sammanställda felsökningsrapporter för lager, PIA och leverantörsfakturaavstämning
lagrar nu både pdf och excel i rapportförrådet. Tidigare var det enbart pdf som lagrades
där.
De fyra detaljerade felsökningsrapporterna för lager, PIA och
leverantörsfakturaavstämning lagras nu i rapportförrådet (enbart excel).
Refnr.
Ta bort förrådsplatser
Det går nu bara att ta bort förrådsplatser i nyläge. Om en förrådsplats sparats så är
kryssrutan dimmad och platsen kan inaktiveras om den inte längre ska användas.

24745

Knappen för att Ta bort förråd finns inte heller längre.
24755
Refnr.
Seriehantering
Om man har modulen för Sats/Serie hantering så finns det nu menyval även för
Seriehantering. Detta menyval är alltså knutet till licensnummer för Sats/Serie hantering.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.5.0.
Kst på Produktionsplock för TO som är lagringsbar omkostnadsprod Refnr.
Ett fel är rättat så att man nu får kst på TO:n för lagringsbara omkostnadsprodukter.

24761

24763
Refnr.
Materialanalys - onödiga tomrader
De onödiga tomrader som skrivits ut i vissa fall på materialanalysen är nu borttagna.
24765
Refnr.
Dokument - Ta bort knapp
Ta bort knappen, som bara syns för dokument av fria typer, är nu disablad om man bara
har Visa rättighet.
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24767
Refnr.
Nya momsregler importmoms jan 2015
A) Gå in under Administration - Företag - Moms och lägg till momskonton och externa
momskoder och spara. Detta måste göras oavsett om man har varuförvärv utanför EU
med importmoms eller ej. Se B) för vilka som är nya. DETTA MÅSTE GÖRAS.
B) Momstabellen utökad med 6 rader;
- 30 varuvärde utanför EU med importmoms normal moms - skattedeklarationsruta 50,
fält för extern momskod
- 301 varuvärde utanför EU med importmoms red 1 moms - skattedeklarationsruta 50,
fält för extern momskod
- 302 varuvärde utanför EU med importmoms red 2 moms - skattedeklarationsruta 50,
fält för extern momskod
- 31 utgående moms varor utanför EU, importmoms, normal moms - fält momsprocent,
momskonto och extern momskod - skattedeklarationsruta 60
- 32 utgående moms varor utanför EU, importmoms, red 1 moms - fält momsprocent,
momskonto och extern momskod - skattedeklarationsruta 61
- 33 utgående moms varor utanför EU, importmoms, red 2 moms - fält momsprocent,
momskonto och extern momskod - skattedeklarationsruta 62
C) För fakturor mot rader så är skillnaden att man för leverantörer utanför EU och vid
vara, kontrollerar vilket land varorna levererats till. Om leverans skett till Sverige så
läggs den fiktiva importmomsen på. Om leverans skett till land utanför Sverige så blir det
som ingen idag.
D) Manuella fakturor. Dropdown för moms kompletterad med 3 val för leverantörer
utanför EU;
- varuförvärv importmoms, normal moms (30/31)
- varuförvärv importmoms, red 1 moms (301/32)
- varuförvärv importmoms, red 2 moms (302/33)
E) Momsrapport summerad utökad med H (ruta 50) och I (ruta 60-62).
F) Momsrapport detaljerad utökad med H (ruta 50) och I (ruta 60-62).
För Hogia ange:
- externa momskoder för 31, 32 och 33 ska vara 0, momskonto ska vara 2619, 2629
och 2639.
- externa momskoder för 30, 301 och 302 ska vara 131, 132 resp 133.
För Visma:
- importen i visma görs inte om vilket innebär att de nya momskoderna inte kan tas över
med automatik. Externa momskoder kan sättas till 0. Momsunderlag får tas ut från Nova.
För NAV:
- vilka externa momskoder som ska anges är ännu inte känt.
För Agresso:
- externa momskoder för 31, 32 och 33 ska vara 39, 38 resp 37, momskonto ska vara
2619, 2629 och 2639.
- externa momskoder för 30, 301 och 302 ska vara 19, 18 resp 17.
För Agresso finns ett nytt VATsystem. FE gäller varuförvärv utanför EU med
importmoms.
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24769
Refnr.
Inaktivering av grupper
Inaktiv flaggan är nu dimmad om det finns kopplingar till användare. Om gruppen inte
har några kopplingar till användare är flaggan Inaktiv aktiv och går att bocka ur.
24771
Refnr.
Valideringsmeddelande i produktstrukturen
I de fall ett ingående halvfabrikat produceras i ett bolag men är en ren köpartikel i ett
annat bolag så slipper man nu valideringsmeddelande om att ingående material i rena
köpartikeln inte är kopplade till "mitt" bolag.
24787
Refnr.
Rapport för Läkemedels underlag utökat
Rekvisitionsnr visas nu för rader som gäller rekvisitions uttag/inleveranser och fria
in-/utleveranser.
Kommentar från inköpsorderrad respektive kundorderrad visas för de händelser som
kommer från inleverans inköpsorder respektive utleverans kundorder.
Snabbkommando för avrapportering lego
Alt+S fungerar nu för "Avrapportera" under Avrapportera lego.

Refnr.

24788

24802
Refnr.
Avvikelser - namn på Komplettrapporter
Komplettrapporter för avvikelser är nu utökade med typen av avvikelse i namnet, tex
Produktionsavvikelse - Komplettrapport.
Refnr.
Inköpsorder - annullerad/avslutad
Knapparna Spara, Ta bort rad, Annullera rad och Lägg till rad är nu dimmade när
inköpsordern är komplett annullerad eller avslutad.

24804

24813
Refnr.
Dokument - Filtyp
Nu visas både DOC och DOCX respektive XLS och XLSX beroende på vilken filtyp som
dessa dokument har. Tidigare visades bara en typ för word dokument och en för excel
dokument.
24815
Refnr.
Produkt serier
Frågetecknet innehöll felaktigt handboken för Produkt. Frågetecknet är nu borttaget då
det inte finns någon integrerad handbok till detta basregister.
Manuell inventering - satsnr fält breddat
Kolumnen Satsnr har nu gjorts bredare i manuell inventeringsbild.

Refnr.

24817
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