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Versie 15.26.122
Bestellingen
Verbetering importeren bestellingen

Optimaliseren van processen op de achtergrond waardoor performance ook beter is
geworden.

Verkooporderbeheer
Multiselect toegevoegd

Bij de verkooporders is het nu mogelijk om meerdere orderregels tegelijk te selecteren
en die selectie dan te verwijderen.

Automatisch verdelen optimaliseren

Bij automatisch verdelen wordt nu automatisch een vervolgorder aangemaakt als er al
een order voor die debiteur op de huidige dag staat.

Partijbeheer
Multiselect toegevoegd
Bij partijbeheer is het nu mogelijk om een selectie van partijen te maken en die selectie
in één keer te verplaatsen naar een andere deelvoorraad of te verwijderen.

VMP
Optimalisatie voor voorraad publiceren naar Floramondo

Om de voorraad vanuit Logice op Floramondo te krijgen, hebben we bepaalde processen
verbeterd. Dit om te voorkomen dat er partijen gemist worden aan de kant van
Floramondo.

Ingangscontrole
Filteren op kopersnummer

In het scherm van ingangscontrole kunnen we nu filteren op kopersnummer. Zo is het
overzichtelijker om te zien welke partijen nog niet binnen gekomen zijn.

Telefoonnummer leverancier zichtbaar maken

In het scherm van ingangscontrole kunnen we nu het veld telefoonnummer leverancier
tonen. Zodat je gelijk de contactgegevens van de leverancier in beeld hebt als je merkt
dat een partij nog niet binnen is gekomen.
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Versie 15.26.123
Algemeen
Actuele scherm verdwijnt achter knoppenplein

Aanpassing doorgevoerd waardoor je actuele scherm niet meer achter je knoppenplein
kan verdwijnen.

Meerdere schermen kunnen exporteren naar Excel

Toegevoegd in de schermen Partijbeheer, Verkooporderbeheer. Hier is een knop erbij
gekomen waarmee het scherm geëxporteerd kan worden naar Excel.

VMP
Veld externe referentie VMP regel aangepast naar 26 karakters

Dit is aangepast omdat leveranciers VMP referenties gebruiken die langer dan 23 tekens
zijn. Hierdoor ontstond er een fout bij het opslaan, dus dat is aangepast.

Overzichten
Verkoopstatistiek overzicht aangepast
In het verkoopstatistiek overzicht toegevoegd dat je het ordertijdstip kan zien in het
overzicht.

Verkooporderbeheer
Verdeelsticker op alfabetische volgorde printen

Het is nu mogelijk om de verdeelsticker op alfabetische volgorde te printen.

5

Versie 15.26.124
Ingangscontrole
Regel kleurt rood als aanmeld partij niet overeenkomt met EKT

In de ingangscontrole staan de partijen die binnenkomen via de EKT. Op het moment dat
de regel voor het aanmelden van de partij niet overeenkomt met de EKT kleurt deze
regel rood. De velden die gecheckt worden zijn het aantal fust, inhoud van fust en
partijomschrijving.

Relatiebeheer
Inlogtoken beperkt geldig
Mogelijkheid gemaakt om een einddatum in te stellen tot wanneer de inlogtoken geldig
is.
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Verkoop uit voorraad
Deel partij door zetten naar webshop zonder doorverdeel debiteur

Na het verdelen kan je vanuit Verkoop uit voorraad een selectie maken van de partijen
die je naar de webshop wilt zetten. Deze kunnen vervolgens in één keer verplaatst
worden naar de webshop deelvoorraad. Op deze manier is de doorverdeel debiteur niet
meer nodig om die partijen op de webshop te krijgen.

Printen van naverdeel sticker

Naverdeel sticker kan automatisch geprint worden vanuit Verkoop uit voorraad

Automatisch verdelen EKT verbeterd

Optimalisatie van het proces automatisch EKT verdelen, waardoor er bijvoorbeeld op
zetelnummer of kopernummer automatisch doorverdeeld kan worden.

Prijslijsten
Aanpassen velden voor importeren prijslijsten

Bij het importeren van bestaande prijslijstregels uit een andere prijslijst in een nieuwe
prijslijst, worden nu alle velden overgenomen naar de nieuwe prijslijst, niet meer een
bepaald aantal velden.

Optimalisatie importeren prijslijsten

Verschillende processen van importeren prijslijsten verbeterd waardoor het sneller en
stabieler gaat.

Doorboeken
Verbetering doorboeken minipak

Aanpassen van het import bestand voor Minipak zodat dit weer voldoet aan de
standaard.

Assortimenten
Zoekfunctie binnen assortimenten verbeterd

Binnen assortimenten de zoekfunctie verbeterd zodat dit weer volledig werkt.
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