Versionsmeddelande
Nytt i Hybron Nova

Version:

1.5.6.1

24666
Refnr.
Avrop och utskrifter
Leveransprecision detaljerad och Leveransbevakningsdokument, kolumnen Önskat
datum tas nu från avropets önskade datum, inte inköpsorderns ursprungliga önskade
datum.
24937
Refnr.
Inköpsorder - avrop - utskrift
En rättning är gjord så att obekräftade avropade rader skriver ut önskat datum från
avropet och inte från inköpsorderraden.
Bekräftade avropsrader skriver som tidigare ut det väntade datumet från leveransraden.
25094
Refnr.
Listan för Skapa Avrop och Visa Avrop
Listan för Visa avrop är utökad med förråd och val för "inkludera alla". Normalfallet är att
man ser sitt primära förråd och de poster som inte är inlevererade.
Listan för Skapa avrop är utökad med förråd, fritext sök och val för "inkludera alla".
Normalfallet är att man ser sitt primära förråd och de poster som går att göra avrop från,
dvs de som har antal > 0 kvar att beställa och där Sista beställningsdatumet inte har
passerat.
25109
Refnr.
Kst felaktigt med på lagerkonto på produktionsplock
Om man antalsjusterar neråt FÖRE plock så kom kst felaktigt med på lagerkontot vid
plocktillfället. Detta är nu rättat.
Skapa IO från inköpsavvikelse (P20374)
Det är nu möjligt att skapa inköpsorder direkt från inköpsavvikelse.

Refnr.

25111

Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.6.0-allmän-rev2.
25135
Refnr.
Saknad förskottsfaktura 2
Ett specialfall gjorde att förskottsfaktura 2 till kund felaktigt inte skapades. Det gällde
enbart under följande förutsättningar;
- flera order till samma kund som alla skulle faktureras med förskott 2
- alla order hade typ "dagar före leverans" för förskott 2 inställt
- någon order hade datum som ännu inte skulle generera förskott 2
I detta fall så hittade den båda ordrarna och då den sista ordern hade datum i framtiden
och då försvann felaktigt genereringen av förskott 2 för den order som låg inom
tidsintervallet.
Detta är nu rättat.
25136
Refnr.
Omräkningsfaktor till inköpsavtal
Om en produkt har klass omräkningsfaktor 0,0004 så fick man inte med sig denna faktor
från produktregistret till inköpsavtalet OM raden skrevs in manuellt på avtalet, men den
blev rätt om den hämtades med knappen Hämta tillgängliga produkter. Detta är nu
rättat.
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25147
Refnr.
Långa inköpsorderrader kommentarer med felaktiga tecken
Om man klistrade in en lång inköpsorderradskommentar som innehöll "konstiga" tecken
(som ' tex) så gick det sedan inte att öppna inköpsordern pga en korrupt kommentar.
Detta är nu rättat.
Utökade listor - inköpsavtal/säljavtal
Listorna för avtal är utökad med följande kolumner:
- Typ - till höger om Rev
- Styrt avtal - till höger om Typ
- Omförhandlingsdatum - till höger om From datum
- Levnr och namn - längst till höger, bara i inköpsavtalslistan

Refnr.

25175

25177
Refnr.
Duplicera HF till EPI/PPI får felaktigt med sig styrningen
Om man duplicerade ett vanligt halvfabrikat med styrning till en konstruktionsfiktiv eller
produktionsfiktiv så kom halvfabrikatets styrning felaktigt med. Det blev inga
ekonomiska fel då räkna nu inte tar med någon lön för dessa produkttyper. Dock kom
dessa med på Styrningsutskrifterna; detaljerad och summerad.
Detta fel är nu rättat.
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