Versionsmeddelande
Nytt i Hybron Nova

Version:

1.5.7.0

17282
Refnr.
PIA från Ekonomiska transaktioner
En mindre ändring är gjord så att valet av Skrivare ligger FÖRE val av typ just för PIA
rapport. Orsaken är att när man skriver ut PIA rapport till excel så spelar inte typ någon
roll. Väljer man utskrift till PDF så måste man välja FIFO eller Standardpris.
22995
Refnr.
Produkt - sök på produktfamilj
I produktlistan, sökval Produktfamilj kan man nu söka på antingen Produktfamilj eller
Produktfamilj/Produktgrupp. Överst i dropdownvalen visas som tidigare produktfamiljer.
Därefter visas ett delningsstreck och därunder visas Produktfamilj/Produktgrupp.
24422
Refnr.
Excel rapporter och felmeddelande
I de fall en excel rapport inte kan skrivas ut på grund av något fel så har man tidigare
inte fått något meddelande om detta utan det har bara inte skrivits ut någon rapport.
Nu visas ett meddelande fönster med information om felet. Notera dock att felet för
användaren kan vara "obegripligt" men ger ändå en information om varför rapporten
inte skrivs ut.
Detta gäller tex Styrningsrapport detaljerad och Specialkalkyl i strukturen.
Refnr.
Varningsmeddelande Säljavvikelse
Om man försöker spara en säljavvikelse utan att ha angivit kommentar så visar nu
varningsmeddelandet att det är Kommentar saknas. Tidigare visade ledtexten att
Beskrivning saknades.

24677

Refnr.
Kundorder från säljavvikelse
När en kundorder skapas från säljavvikelse hämtas nu momsregistreringsnr från
kundregistret till ordern.

24785

24837
Refnr.
Momsreg nr på fakturautskrift
Nu skrivs enbart momsregistreringsnr ut på fakturan om leveransadress är inom EU.
Tidigare skrevs den ut för alla länder utom Sverige.
24856
Refnr.
Arbetsorder - kommentar från stämpling
I fliken Arbetsstämplingar visas nu en "mouse over" på kommentaren från stämplingen i
listan så att även långa texter kan läsas helt.
25028
Refnr.
Specialkalkyl (P20384)
Det finns nu en kundunik specialkalkyl under Produktstruktur. Den syns bara för berört
kundnr.
Se mer under Nyheter Hybron Nova version 1.5.7.0 (special).
25080
Refnr.
Kundfaktura - sökning på status Alla
Proformor som har status Godkänd visades felaktigt om man sökte med valet Alla. Nu
visas Proformor i kombination med valet Alla enbart om man bockat för att man vill
inkludera Proformor.
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25113
Refnr.
Ekonomiska transaktioner - lagerrörelser
För vissa typer av ekonomiska transaktioner finns det inte någon lagerrörelse att visa i
detaljfönstret. Tidigare fick man ett felmeddelande om man klickade på knappen när
inget fanns. Nu är knappen dimmad om det inte finns någon post att visa. Det har
tidigare gällt typ 2000 - manuell transaktion.
Nu gäller det även:
2030 - Stängning TO
2040 - Leverantörsfaktura - debet
2050 - Leverantörsfaktura - kredit
2060 - Std.prisuppdatering - lagervärde
2070 - Std.prisuppdatering - inköpsorder
2080 - Kundfaktura - debet
2090 - Kundfaktura - kredit
2100 - Utleverans order - förskottsfaktura
25140
Refnr.
Export leverantör till Visma
En ändring är införd så att IBAN hämtas från Nova om det finns värde där.
1) OM IBAN är ifyllt så skickas detta till IBAN i Visma och Kontonr skickas till Konto.
2) Om IBAN INTE är ifyllt, utan bara konto, så görs som tidigare att Kontonr i Nova
skickas både till Konto och IBAN i Visma.
25162
Refnr.
Leverantörsregister - fler kolumner
Listan är nu utökad med tre nya kolumner. Det är grupperna som man sedan tidigare
kunnat söka på. Nu visas alltså Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3 i listan med de namn
som ni har döpt dessa till.
Notera dock att under Alternativ knappen heter kolumnerna Grupp 1, Grupp 2 och
Grupp 3.
Det här innebär att de ev manuella inställningar som man själv gjort i listan rensas när
man startar denna version.
25166
Refnr.
Inköpsavvikelse - spärrad/inaktiv leverantör
När man gör en inköpsavvikelse mot en leverantör som är spärrad eller inaktiv så får
man nu en varning om att leverantören är inaktiv respektive spärrad när man ska spara
en ny avvikelse. I fallet med spärrad leverantör visas även spärrorsaken.
25191
Refnr.
Annullera rad på IO från inköpsavvikelse (P20374)
Nu går det att annullera den rad som tagits med från inköpsavvikelsen in i inköpsordern
och sedan lägga till nya rader som ärver avvikelsenumret från första raden.
25199
Refnr.
Säljprognos - antal perioder vid val "Den sista"
Om man hade ställt in Dagtyp = "Den siste i månaden" så fick man felaktigt en period
för mycket på prognosraderna när dessa skapades. Detta är nu rättat.
Refnr.
Manuell kundfaktura för utländsk kund
När man skapade en manuell kundfaktura mot en utländsk kund och valde en
specialordertyp fick man ett felmeddelande. Detta är nu rättat.

25206
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25208
Refnr.
Produktstruktur - Produktionsstyrning - Info bubbla
I detaljfönstret för produktstruktur respektive produktionsstyrning visas nu "info bubbla"
uppe till höger. Där visas nu när struktur respektive styrning är skapad och senast
uppdaterad.
För att se exakt vad som ändrats i strukturen krävs logg-modulen.
25210
Refnr.
Momskod på leverantörsfaktura huvud
Nu sätts momskod för varor även på manuella fakturor för de fält som kan matas in i
leverantörsfakturahuvudet; frakt, tull, emballage och avrundning.
Detta har sedan tidigare varit så för fakturor mot inköpsorderrader.
25221
Refnr.
Projekt kan inaktiveras efter avslutad
Ett fel är rättat så att det nu går att avsluta ett projekt först och sedan inaktivera det.
25225
Refnr.
Borttag allokeringar
Ett fel är rättat som gjorde att allokeringar som låg mot en AO inte togs bort om TO:n
behovsberäknades om OCH strukturen var ombyggd så att artikeln med allokeringar
inte längre ingår i strukturen.
25227
Refnr.
Skapa XML filer från excel - produktstruktur (P20389)
Det finns nu en ny knapp under Importera ingående material i produktstrukturen, XML.
Denna knapp är till för att omvandla excelfil från CAD system till XML-filer som sedan
går att importera in i Nova som strukturrader.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.7.0 (special)
Storlek på kundorder detaljfönster
Detaljfönstret under kundorder har nu maximal bredd som standard.

Refnr.

25229

25236
Refnr.
Lagervärdeslista - återanskaffningspris
I de fall återanskaffningpris per enhet var mindre än 0,01 per enhet så visades totalt
återanskaffningspris felaktigt som 0 kr. Orsaken var att värdet avrundades till 2
decimaler före multiplikation med antal. Detta är nu rättat.
Refnr.
Behovsberäkning av inköpsprognos
Produkter med EOK kommer nu via behovsberäkning från Inköpsprognos att få typ
Prognos och ha en koppling till sitt ursprung.

25246

Om man i företagsinställningar, flik Tillverkning, sätter bocken framför "Ta bort
prognosförslag vid behovsberäkning" så kommer prognosförslag att tas bort i anslutning
till total behovsberäkningen och nya skapas men då med typ Order och utan sin
koppling till ursprunget.
Om man i företagsinställning, flik Tillverkning, tar bort bocken framför "Ta bort
prognosförslag vid behovsberäkning" så kommer prognosförslag som skapats från
Inköpsprognos att ligga kvar vid total behovsberäkning och då har kvar typ Prognos och
sin koppling till ursprunget.
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25268
Refnr.
FIFO 0-poster listan
Om man inte hade några nollposter i förrådet fick man upp en tom sida. Om man hade
exakt en nollpost så visades inte förrådsnamnet korrekt. Båda dessa fel är nu rättade.
25284
Refnr.
Lagrat FIFO värde på lagerrörelse för uttag (P20393)
Nu lagras det verkligt uttagna FIFO värdet ur lager på varje enskild lagerrörelse som tas
ut ur lager.
Se även 25285 för rapport.
25285
Refnr.
Verkliga FIFO värden på utleveranser (P20393)
Se även 25284 för lagring av verkligt uttagna FIFO priser vid alla typer av utleveranser
ur novas lager.
Det finns nu en rapport under Ekonomiska transaktioner för att kunna söka upp och
skriva ut alla gjorda leveranser till kund för en viss tidsperiod och få redan på
värdeskillnaden i gk stdpris och FIFO.
Se mer i Nyheter Hybron Nova version 1.5.7.0.
Refnr.
Excel rapporter till rapportförrådet
Nu lagras även dessa fyra excelrapporter från planeringen i rapportförrådet:
- Körplan
- Körplan med ingående material
- Grov körplan för legoleverantörer
- Kapacitetsläge per dag och produktionsenhet

25294

25296
Refnr.
Produkt - FIFO tabell
FIFO listan som visas från Produkt, flik Förråd, är utökad så att man ser när posten är
skapad och om den är uppdaterad när och av vem.
Ändrade FIFO priser loggas men visas i nuläget inte.
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