Release notes
Versie 11 Release 2
AR2324
Gemeld door: Mister Aqua
Gemeld op: 2-1-2013
Opgelost op: 16-3-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om vanuit het 'Overzicht machines' één of meerdere nieuwe reparatiebonnen aan te maken,
analoog aan het aanmaken van nieuwe verzendbonnen vanuit het 'Overzicht orderbevestigingen'.
Geef in het optievenster bij 'Overzicht machines' aan of reparatiebonnen één voor één moeten worden
aangemaakt met het onderdeel 'Reparatiebon' of automatisch moeten worden aangemaakt en desgewenst
meteen moeten worden afgedrukt.

Aangevraagd door

Mister Aqua
Janssens Kassasystemen B.V.
Stomerij & Wasserij De Kim BV

AR2702
Gemeld door: RP Medical
Gemeld op: 30-9-2015
Opgelost op: 29-3-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om bij een serienummer een (uiterste houdbaarheids)datum vast te leggen. Deze data worden
ingevoerd in het bewerkingsvenster voor de serienummers en getoond in het 'Zoekvenster serienummers'
en 'Overzicht serienummers'.

Aangevraagd door

RP Medical
Supporting Healthcare NV

De datum bij een serienummer kan worden afgedrukt op een artikeletiket.
Activeer deze functie in Instellingen > Programma > Artikelen > Artikelen | Serienummers. Vervolgens wordt
in Artikelen > Bewerken > Artikelen | Instellingen per artikel aangegeven of bij serienummers van dit artikel
een datum kan worden vastgelegd.

AR2992
Gemeld door: Gebr. Rebel deurafhangersbedrijf
Gemeld op: 8-2-2018
Opgelost op: 21-5-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om aan te geven dat op iedere orderbevestiging verplicht een machinenummer moet worden
ingevuld.

Aangevraagd door

Gebr. Rebel deurafhangersbedrijf

Activeer hiertoe het selectievakje 'Machine' in Instellingen > Programma > Verkoop > Orderbevestigingen |
Verplichte velden.

AR2993
Gemeld door: Sinatec Europe
Gemeld op: 12-2-2018
Opgelost op: 14-4-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om vanuit het onderdeel 'Backorders' de lijst van backorders bij leveranciers naar Excel te
exporteren voor alle leveranciers. Momenteel kan dit alleen per leverancier afzonderlijk.

Aangevraagd door

Sinatec Europe
Thereca B.V.

Selecteer hiertoe alle leveranciers en klik op de knop 'Exporteren naar Excel' in de knoppenbalk.
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AR3042
Gemeld door: Lifarma B.V.
Gemeld op: 11-10-2018
Opgelost op: 22-4-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om het al dan niet afdrukken van prijzen op orderbevestigingen vast te leggen per klant. Dit is
momenteel al mogelijk voor de originelen van verzendbonnen.

Aangevraagd door

Lifarma B.V.

Hiertoe is de instelling 'Prijzen op orderbevestigingen' toegevoegd aan Relaties > Bewerken > Relatie |
Instellingen.
In Instellingen > Programma > Relaties > Relaties > Instellingen kan hiervoor een standaard instelling
worden vastgelegd voor nieuwe klanten.

AR3069
Gemeld door: Sinatec Europe
Gemeld op: 15-2-2019
Opgelost op: 25-4-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om in de hintregel van de openstaande assemblage-orders in de voorraadstatus ook de status
van de betreffende assemblage-order op te nemen.

Aangevraagd door

Sinatec Europe

Gebruik hiervoor de nieuwe indicator [status] in de hintregels voor assemblage-orders in Instellingen >
Programma > Artikelen > Voorraadbeheer | Hintregels

AR3070
Gemeld door: Order-Direct
Gemeld op: 15-3-2019
Opgelost op: 16-3-2019
Omschrijving

Vanuit het onderdeel 'Overzicht reparatiebonnen' kunnen alle of een selectie van de in dit onderdeel
opgevraagde reparatiebonnen worden afgedrukt naar een printer.

Aangevraagd door

Order-Direct

Klik hiertoe op de knop 'Reparatiebon afdrukken' aan de rechterzijde van de eerste pagina
'Reparatiebonnen'.

AR3071
Gemeld door: Knoop BV
Gemeld op: 18-1-2019
Opgelost op: 17-3-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om ook de velden voor de selectievakjes bij vrije velden op te nemen in de exports van de
diverse lijsten (artikelen, relaties/mailing, notities, machines en reparaties) naar Excel.

Aangevraagd door

Knoop BV
BP-Branding

Activeer deze optie per gebruiker in Instellingen > Gebruikers > Algemeen | Algemeen.

AR3073
Gemeld door: Stomerij & Wasserij De Kim BV
Gemeld op: 15-3-2019
Opgelost op: 14-4-2019
Omschrijving

Op machine-etiketten kunnen voortaan ook de aanvullende omschrijvingen van de machine-configuratie
worden afgedrukt.

Aangevraagd door

Stomerij & Wasserij De Kim BV

AR3078
Gemeld door: Spenco BV Constructie- en Plaatwerkbedrijf
Gemeld op: 3-4-2019
Opgelost op: 14-4-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om bepaalde activiteiten in de urenregistratie uit te sluiten van het boeken op (werk)bonnen.

Aangevraagd door

Spenco BV Constructie- en Plaatwerkb

Hiertoe kan bij de gewenste activiteiten het selectievakje 'Verwijzen naar bonnen' worden uitgeschakeld in
Diversen > Urenregistratie > Activiteiten.
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AR3079
Gemeld door: Wemekamp Groothandel
Gemeld op: 8-4-2019
Opgelost op: 14-4-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om alle online artikelen bij een menu-item ineens te verplaatsen naar een ander menu-item.

Aangevraagd door

Wemekamp Groothandel

Klik hiertoe op het knopje 'Online artikelen verplaatsen' onderin het venster Artikelen > Online artikelen >
Menu-items.

AR3082
Gemeld door: Sleeve Technology BV
Gemeld op: 18-4-2019
Opgelost op: 19-4-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om het op een aparte pagina tonen van de verwijzingen naar assemblage-orders in de
onderdelen 'Assemblage-order', 'Orderbevestiging' en 'Reparatiebon' uit te schakelen per gebruiker. Het
samenstellen van dit overzicht kan in grotere bestandensets nl. lang duren.

Aangevraagd door

Sleeve Technology BV

Het betreft de instelling Instellingen > Gebruikers > Algemeen | Bonnen : Overzicht van assemblage-orders
tonen

AR3083
Gemeld door: Rooymans Neckwear BV
Gemeld op: 18-4-2019
Opgelost op: 22-4-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om de tekstbestanden met de inhoud van bonnen aan te leveren in UTF8-codering opdat ook
speciale tekens correct worden geïmporteerd.

Aangevraagd door

Rooymans Neckwear BV

Hiertoe is in het optievenster bij het onderdeel Import/export > Bonnen importeren een optie toegevoegd.

AR3088
Gemeld door: RDM Parts
Gemeld op: 20-5-2019
Opgelost op: 21-5-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om de invoervelden 'Ter attentie van' en 'Leveringswijze' verplicht te laten invullen op een
orderbevestiging.

Aangevraagd door

RDM Parts

Hiertoe is in Instellingen > Programma > Verkoop > Orderbevestigingen de pagina 'Verplichte velden'
toegevoegd met oa. de beide invoervelden.

AR3093
Gemeld door: Wemekamp Groothandel
Gemeld op: 7-6-2019
Opgelost op: 12-6-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om te voorkomen dat in 'Relatie bekijken' leveranciers worden opgevraagd.

Aangevraagd door

Wemekamp Groothandel

Schakel hiertoe het selectievakje 'Ook leveranciers' uit in Instellingen > Gebruikers > Algemeen | Relaties.

AR3094
Gemeld door: Promas BV
Gemeld op: 14-6-2019
Opgelost op: 15-6-2019
Omschrijving

Mogelijkheid om het planbord te bekijken zonder hierop actiegegevens te kunnen wijzigen.

Aangevraagd door

Promas BV

Deactiveer hiertoe de gebruikerinstelling Instellingen > Gebruikers > Algemeen | Algemeen: Actiegegevens
wijzigen in het planbord.
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Installatie-aanwijzingen
Deze release kan alleen worden geïnstalleerd vanaf versie 11 release 1; u kunt niet rechtstreeks updaten
vanaf een eerdere release. Gebruikt u momenteel een eerdere release, update dan eerst stap voor stap naar
alle tussenliggende releases tot en met versie 11 release 1 en daarna naar versie 11 release 2.
Volg voor de installatie de stappen zoals beschreven in de installatiehandleiding voor versie 10. U vindt de
handleiding op de Website van Order-Direct op de pagina 'Updates en release notes'.
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