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1 Fejlesztések:
1.1 Új menüpont: 2.3.4.3 TEK mozgás böngésző
Tárgyi eszköz mozgásokból lehet részletesen böngészni

1.2 Beállítható, hogy az engedélyezés bizonylata ne zárolódjon (RPAR : BIZ_ENGED_LOCK)
1.3 Bizonylat engedélyezésben szűrhető a zárolt bizonylat
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1.4 Igénylés kiegészült deviza típussal
Igényelt eszközök tételnél meg lehet adni a devizanemet. Amennyiben vegyes devizanemmel készül több
soros igénylés azt a rendszer devizanemenként, ás a rögzített aktuális árfolyammal készíti el.

1.5 Új menüpont: 4.7.4 Inaktív értékesítési tervek törlése
Itt tudjuk az inaktív terveket törölni, vagy az évekkel ezelőtti időszakokat, ami már kifutott
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A felületen space billentyűvel tudjuk kijelölni a felesleges kifutott terveket, majd két opció közül
választhatunk:
- Kijelölt tervek teljes törlése
- Kijelölt tervek részleges, megadott dátumig való törlése , (a végző dátumra 2 évvel korábbi
dátumot ajánl fel a rendszer)
Az aktív, illetve a szerkesztés alatt lévő terv sorokat nem engedi törölni, hiába jelöljük ki!

1.6 Cikktörzsben szűrhetőek, a B2B és B2C beállítású termékek

1.7 Raktári készlet kezelés: Szigorúan kezelt készletek javításánál a megrendelés foglalás is
ellenőrzésre kerül
1.8 Minőség ellenőrzés: minősítés utáni üzenetek raktárankénti elkülönítése
1.9 Mozgás újraépítés: cikk átlagár és utolsó bekerár módosítási lehetőség (cikktörzsben
árak fülön megjelenített adatokra vonatkoztatva)

4

2 Javítások:
1. Keretmegrendelésben az ügyfél telephelyet nem lehetett módosítani, hibásan jelent meg
2. 6.5.1 Ügyfél folyószámla - korosítva, munkaszámra bizonyos esetekben hibásan kalkulált
3. Gyári szám: 20 karakternél hosszabb gyári számokat hibásan kezelte
4. Belső üzenetküldő modul - a csoportnak küldendő üzenet hibára futott
5. Kötegelt bizonylat használatánál, banki automata kiegyenlítéskor nem találta meg a számlát
6. Inaktív ügyfelet enged módosítani, nem ellenőrzi az adószámot
7. Gyártás adminisztráció: Munkaszám és munkaszám megnevezés megcserélése
8. Termelési

mennyiség

ütemezés:

a

festékes

munkalapok

munkaszámtól

független

figyelembevétele
9. Dokumentáció kezelés: A kereső gomb SHIFT-el együtt nyomva a megnevezésbe beírt mintát a
megnevezés 2 mezőben keresi
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