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Versie 220
Floriday
Floriday artikelen (#5668)
(module FloridayOrders)
Diverse nieuwe instellingen in bestaande schermen en nieuwe schermen ten behoeve van
synchronisatie van artikelen naar Floriday.
• Artikelcodes uitgebreid met opvraagveld Floriday account en Floriday (ja/nee)
• Artikelcodes uitgebreid met invoerveld Floriday account (keuze uit loper
Instellingen Floriday) en Floriday (ja/nee)
• Artikelcodes uitgebreid met op tabblad Foto's met veld Primair, Floriday beeldtype
• Artikelcodes uitgebreid met tabblad Floriday foto's met
velden Id, Datum, Tijd, Status, Fout
• Artikelcodes uitgebreid met tabblad Floriday artikelen met velden Id, Datum, Tijd,
Status, Fout
• Nieuw scherm Floriday artikeloverzicht met opvraagkader en overzicht
• Nieuw scherm Toegang Floriday met invoervelden Naam, GLN code aanbieder, API
Sleutel, Actief, Artikelen, Orders, Maximum, Sequence, Partij volgnummer, Week,
Datum laatste, Tijd laatste, Status
• Nieuw scherm Instellingen Floriday met invoervelden Floriday URL, Floriday media
URL, Okta URL
• Nieuw scherm Floriday communicatie om communicatie te starten

Floriday orders (#5716)
(module FloridayOrders)
Diverse nieuwe instellingen in bestaande schermen en nieuwe schermen ten behoeve van
het ophalen van Floriday orders
• Onderhoud relaties bevat nieuw veld Floriday organisatie ID dat wordt ingevuld bij
ontvangst van een FD order. Ontbrekende koper wordt aangemaakt en ID
ingevuld, bij bestaande koper wordt de ID ingevuld.
• Ontvangen order van FD wordt direct een (voorlopige) registratieorder.
Afhankelijk van de instelling in Naam marktplaatsen voor de marktplaats Floriday.
• Ontvangen order van FD is ook als ‘gestopte’ Florecom order zichtbaar, op te
vragen via Orderinvoer met vinkjes aan: Lijst weergeven, Florecom en Alle
florecom orders.

Arbeidsregistratie
Contactvormen per medewerkers verbeterd (#5595)
Wanneer een medewerker niet in de volgorde staat wordt deze niet getoond in het
scherm Contractvorm per medewerker bij opvragen van medewerker = GESPECIFICEERD
en Huidig.

Overzicht voor vrije uren saldo en jaarurensaldo (#5787)
Overzicht met daarin per medewerker het saldo vrije uren en jaaruursaldo.

Arbeidsteelten in teeltgroepen verbeterd (#5826)
De ‘arbeidsteelten’ ALGEMENE ARBEID en OVERIGE UREN kunnen worden ingedeeld in
een teeltgroep. Wanneer deze teeltgroep (en teelten) in een overzicht worden
opgevraagd, wordt dit bij de ingedeelde teeltgroep getoond.
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Voorraad
Transactieoverzicht uitgebreid met bon-/briefnummers (#5950)
Op het transactieoverzicht kan naast voorraadbonnummer nu ook netjes de afleverbon
en briefnummer worden getoond in een aparte kolom. Hiermee kunt u per transactiebon
regel zien welke order (klant) deze betreft. In het opvraagkader maakt u zelf de keuze
welke bonnummers u wilt tonen. Uw consultant kan de layout van de transactiebon voor
u aanpassen.

Rapporten en bonnen
Afleverbon en pakbon uitgebreid met debiteurennummer (#5762)
Het debiteurennummer van de klant is beschikbaar op diverse bonnen waaronder de
pakbon en afleverbon. Uw consultant kan de layout voor u aanpassen.

Mengsel inhoud op orderbevestigingen (#5889)
(module Mengsels)
De inhoud van de mix van de order kan worden afgedrukt op de orderbevestigingen. Uw
consultant kan dit inrichten op de layout.

Overige
Klant specifieke uitbreidingen (#5614, 5719, 5836, 5849, 5911, 5992,
5995)
•
•
•
•
•
•

Inpakscherm en afleverschermen uitgebreid (#5614, 5836)
WPS koppeling (#5719)
Status voor inpakplek verbeterd (#5849)
Verwerken orders toegevoegd aan menu (#5911)
Koppeling met vd Poel uitgebreid (#5992)
Bij serviceproblemen opdracht netjes afhandelen (#5995)

Overige verbeteringen (#3975, 5830, 5933, 5934, 5970, 6041, 6056)
•
•
•
•
•
•
•
•

Naamgeving SDF -> Profice en Codema
Default vinkjes dagen invoer opzetplan actief (#3975)
Guid weergave aangepast (#5830)
Dagafschrift werkt nu met filter op prijs én gemiddelde prijs bij groeperen
(#5933)
Interne foto klok en connect afhankelijk van afzetwijze tonen (#5934)
SQL database mee in de backup (#5970)
Nieuwe opbrengstoverzicht verbeterd met Interne levering (#6041)
Aweta data wordt bewaard bij geen verbinding (#6056)
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Versie 221
Commercieel aanbod / VMP
VMP 1.0 versie (#2731)
Volgens de geldende Floricode standaard is VMP CC 1.0 geïmplementeerd.

VMP publicatie verbeterd (#2898)
Bij de Marktplaatsen is een instelling VMP Supply berichtgrootte beperken JA/NEE
waarmee u kunt bepalen of u de berichtgrootte (het aantal regels dat tegelijk
gecommuniceerd wordt via VMP) wil beperken. Wanneer deze instelling op JA staat, dan
wordt er gefaseerd gepubliceerd.

VMP verbeterd bij verkopen <1 fust (#3477, 4305)
Naast aanbieden in FUST kan nu ook in BOS worden aangeboden. Wanneer er minder
dan 1 FUST aan bossen beschikbaar is, wordt toch het aantal bossen nog aangeboden
zodat u tot de laatste bos kunt verkopen.
De minimale afname bij de Orderverwerking, Aanbod, Afleverlocaties moet op Minimum
aantal = 1 en Eenheid = STUKS worden gezet.

Arbeid
Tekst Netto uurloon aangepast naar Uurloon (#5808)
Bij Uurkosten per contractvorm en bij Uurkosten per medewerker is de tekst van het veld
Netto uurloon gewijzigd in Uurloon.

Apptivity verbeterd (#6180)
De verwerking van de pauzemelding is verbeterd.

Floriday
Klantspecifieke artikelen instelbaar (#6089)
In de artikelcodetabel kunt u in het tabblad Klant een of meerdere klanten kiezen voor
wie dit klantspecifiek artikel geldt. De gekozen klant moet een geldige GLN code bevatten
in Onderhoud relaties.

Beladingregel per artikel in te stellen (#6102)
In de artikelcodetabel kunt u in het tabblad Balading een of meerdere beladingregels
actief voor Floriday zetten en per artikelcode de Floriday standaard belading regel
aangeven. U hoeft dan niet een apart beladingsschema te maken wanneer bij gelijke
belading de Floriday regels afwijken voor dat artikel.

Weekaanbod (#5846)
Floriday weekaanbod scherm waar u per artikel, per prijsgroep, per week de aan te
bieden aantallen stuks kunt invullen alsmede de prijs behorende bij die week.
In dit scherm worden automatisch alle artikelen getoond die Floriday = JA hebben in de
artikelcodetabel.
Via Marktplaatsklantgroepen kunnen prijsgroepen worden gemaakt, actieve
Marktplaatsklantgroepen worden getoond in Floriday weekaanbod. In weekaanbod kan
per artikel de Marktplaatsklantgroep aan of uit gevinkt worden. Per artikel wordt
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onderaan het scherm de opgevraagde weken getoond, die hier vervolgens kunnen
worden voorzien van een aantal, prijs.

Orderverwerking
Korting per orderregel (#5305)
(nieuwe module KORTINGPERREGEL)
Het kortingspercentage wordt ingevuld in de orderregel. Hierdoor is het mogelijk om bij
het ene product een andere korting te rekenen dan bij het andere product. Op de factuur
kan het kortingspercentage in de regel worden getoond.

Opmerking velden 1 en 2 los gekoppeld (#5498)
Order opmerking 1 en Order opmerking 2 uit de orderregel zijn losgekoppeld. Wanneer u
een opmerking zet in het veld Order opmerking 2 terwijl Order opmerking 1 leeg is, dan
blijft deze in Order opmerking 2 staan.

AFAS online boekhoudkoppeling (#5745)
(nieuwe module AFAS)
Middels een nieuwe module kunnen gegevens van facturen vanuit Profice naar de
boekhouding worden doorgezet.

Planning
Teeltduren importeren uit ruimte (#4080)
(nieuwe module TLTDUURIMPORT)
Met deze module kunt u ruimtedata gebruiken om de teeltduren voor de planning te
optimaliseren. Ruimtedata wordt geexporteerd naar excel , alwaar u nog handmatige
correcties kunt maken om deze vervolgens te importeren naar de teeltnormen.

Overige
Klant specifieke uitbreidingen (#5811, 6115, 6295, 6315, 6318, 6320,
6332, 6344, 6349, 6359)
•
•
•
•

Pad voor Export csv op te geven (#5811)
Plukschermen uitgebreid (#6115, 6295, 6315 6318, 6320, 6359)
Prijsvoorstel verbeterd (#6332)
Stickers printen aangepast aan wensen van klant (#6344, 6349)

Overige verbeteringen (#4142, 4220, 4379, 4534, 5599, 5600, 5791,
5854, 5998, 6022, 6192, 6284)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VMP status bij uitverkocht verbeterd (#4142)
VMP publiceren voor begindatum morgen verbeterd (#4220)
VMP vertalen order met lagen per kar verbeterd (#4379)
VMP publiceren versneld (#4534)
Licenties in nieuwe opbrengstoverzicht verbeterd (#5599, 5600, 6284)
Orderlabels verbeterd bij splitsen orderregel (#5791)
Ongeldig ingevulde Offerte verbeterd tonen (#5854)
Werking NFC tag geüniformeerd (#5998)
Veldlengte opgerekt voor pad backup database (#6022)
Arbeid via NQuire uitgebreid (#6192)
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Versie 222
Floriday
Floriday fout rapport uitgebreid met Artikelcode (#6399)
Het foutrapport is uitgebreid met artikelcodes zodat u kunt zien welke artikelcodes
eventuele fouten bevatten die het publiceren naar Floriday tegenhouden.

Weekaanbodscherm uitgebreid met kleur per status (#5965)
Afhankelijk van de status van een aanbodregel verschijnt een kleur.

Dagaanbodscherm uitgebreid (#5967)
Met dagaanbod kunt u dagelijks uw aanbod invullen en publiceren naar Floriday. In
combinatie met Invoer beschikbaarheid maakt het u uzelf gemakkelijk omdat u daarmee
per beschikbaarheidscode de aantallen en basisprijs invult, die vervolgens doorgerekend
naar het Dagaanbodscherm wordt bijgewerkt. Dit dagaanbod kunt u dan publiceren.

Overige
Klant specifieke uitbreidingen (#5636, 5860, 5863, 5868, 5988)
•
•
•
•
•

Pakbonlayout uitgebreid om verschil locaties aan te geven (#5636)
Locking per locatie op leverlijst (#5860)
Markering op lege posities losbaan (#5863)
Einddatum partij verbeterd bij scan naar afleverfase (#5868)
Karmix apart tonen op webschermen (#5988)

Overige verbeteringen (#3774, 4047, 5207, 5208, 5251, 5804, 5905,
5908, 6061, 6068, 6226)
•
•
•
•
•
•
•
•

Datumweergave aangepast in kasbestand, automatische programma’s en
klantinformatie (#3774, 5905, 5908)
Relaties sorteren en tonen verbeterd (#4047, 6061)
Venstergrootte aangepast van Linnaeuskenmerken in orderinvoer (#5207)
Venstergrootte aangepast van Keuze transportschema (#5208)
Venstergrootte aangepast van Invoerkader labels in orderinvoer (#5251)
Bij onvolledige update melding geven (#5804)
Kwekerijaabod verbeterd met planning transportdatum en -tijd (#6068)
Veld Leeftijd in kasbestand aangepast ten behoeve van export (#6226)
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Versie 223
Floriday
Orders: Pakbon printen afhankelijk van Afhandelverzoek (#6128)
Bij Pakbonlayout printen kunt u met de instelling Floriday afhandelverzoek aanwezig
aangeven of de pakbon pas geprint mag worden als het afhandelverzoek aanwezig is.
Door deze instelling op JA te zetten kunt u het pakbonlayout printen uitstellen tot het
Afhandelingsverzoek ID aanwezig is in de orderregel.

Orders: EKT niet van Floriday orders (#6135)
Omdat kopers via Floriday zelf hun orders plaatsen, wordt de communicatie met kopers
in Floriday geregeld en hoeft er niet ook nog een EKT te worden verzonden.

Orders: Ontvangen orders doorsturen naar derden (#6253)
Het is mogelijk om de ontvangen Floriday-orders door te sturen naar een derde pakket
zodat daar de afhandeling kan worden gedaan.

Orders: Organisatie types uitgebreid met Agent (#6388)
Orders van Organisaties die type Agent hebben worden nu ook ontvangen via de orderapi.

Orders: Afroeporders uit Floriday-Contracten ontvangen (#6529)
Omdat afroeporders van Contracten een andere eigenschap hebben, is er een aanpassing
gemaakt zodat deze orders via de api-koppeling kunnen worden ontvangen.

Afhandeling: Nieuwe velden in de Orderregel (#6137, 6154, 6311,
6312)
In de orderregel is een aantal nieuwe velden toegevoegd waarmee de status van de
Floriday order gevolgd kan worden, o.a. :
• Floriday account
• Annuleer afhandeling
• Afhandeling status
• Fust op importeur
• Nog te leveren
• Afhandelingsverzoek Id
• Afhandelingsopdracht Id
• Voorlopig briefnummer
De meeste velden zijn readonly velden die de status van de Afhandeling van de order
met Floriday aanduiden.
Door het veld Annuleer afhandeling op JA te zetten, kunt u voor dit
Afhandelingsverzoek Id een nieuwe Afhandelingsopdracht Id gaan ophalen via de apikoppeling.

Afhandeling informatie velden in Orderoverzicht (#6155)
In het Orderoverzicht kunt u met de velden Floriday account, Annuleer afhandeling,
Afhandeling status, Afhandelingsverzoek Id en Afhandelingsopdracht Id in het
opvraagkader de Afhandelingsinformatie opvragen. Het overzicht toont de opgevraagde
informatie in de kolommen die u kunt filteren, sorteren, groeperen.

12

Afhandeling: Afhandelingsopdracht verzenden via Floriday leverlijst
(#6132, 6133, 6134, 6391)
Wanneer u handmatig de karindeling hebt gemaakt, dan dient u de
afhandelingsopdracht, met daarin de karsamenstelling, te verzenden naar Floriday.
Floriday genereert dan een brief en deze wordt weer ontvangen in uw SDF pakket,
alwaar deze afgedrukt kan worden.
U opent hiervoor het menu Floriday leverlijst op het scherm, checkt of de juiste regels
bij elkaar op de kar zijn ingedeeld (u kunt op dit scherm checken of u de indeling juist
heeft gemaakt, en eventueel in de order aanpassen) en kies vervolgens voor
VERZENDEN en ga het scherm in.
Middels Veilinglayout printen kunt u de ontvangen Floriday aanvoerbrief afdrukken naar
de printer.

Afhandeling: Na scan Afhandelingsopdracht verzenden (#6129, 6131)
Na scannen van de pakbon met karsamenstelling (gereed melden) wordt de Floriday
afhandelingsopdracht direct naar Floriday verzonden. Daarna zal de aanvoerbrief van
Floriday worden ontvangen.
Wanneer vanaf een webscherm de orderregel gereed gemeld wordt, dan wordt ook de
afhandelingsopdracht direct naar Floriday verzonden.

Afhandeling: automatisch Floriday brief afdrukken (#6400)
Bij het onderdeel Veilinglayout printen is een nieuwe veld bijgemaakt: Floriday. Bij JA,
worden alleen de brieven van Floriday-orders geprint.
U kunt met een automatisch programma de ontvangen Floriday brief automatisch
afdrukken, zet dan Veilinglayout printen in het gebruikersmenu en bewaar de instelling
Floriday = JA. U hoeft dan na handmatig verzenden van de afhandelingsopdracht naar
Floriday niet handmatig de ontvangen brief te printen.

Afhandeling: Briefnummering en Inboeken dagafschriften voor
Floriday orders (#5881, 5882, 6395)
Bij de afhandeling via Floriday gaat Floriday de aanvoerbrief genereren. In het geval van
niet-klok wordt er een alfanumeriek briefnummer gegenereerd. Bij de LOG-levering via
Aalsmeer wordt een numeriek briefnummer gegenereerd.
Bij inboeken dagafschriften worden de dagafschriften vergeleken en samengevoegd met
de orders.

Afhandeling: Nieuwe module FDLocaties voor locatie broker (#6247)
(module FDLocatie)
Met deze nieuwe module die op de locatie broker wordt geïnstalleerd kunt u Floridayorders op locatie behandelen en de afhandelingsopdracht verzenden. Het cvp haalt via de
api-koppeling de Floriday brief op en vanaf daar wordt deze brief afgedrukt naar een
printer van die locatie. Het is dus noodzakelijk dat de brievenprinter op de locatie vanaf
het cvp wordt aangestuurd, dit kunt u organiseren via een vpn-tunnel met uw
systeembeheerder.

Orderverwerking
Orderoverzicht uitgebreid met kartype voor transportoverzicht
(#5473)
Het veld Kartype is toegevoegd aan het orderoverzicht. Hiermee is het mogelijk om een
transportoverzicht te genereren van aantal Stapelwagens, Deense containers (CC TAG5
label), Losse planten etc voor de orders in de opgevraagde periode.
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Overige
Klant specifieke uitbreidingen (#5482, 6029, 6105, 6172, 6185, 6213,
6255, 6263, 6346, 6368, 6413, 6489, 6494, 6559, 6586, 6681, 6688)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inpakplek opslaan bij de order (#5482, 6681)
Oudste partij ook bij TK2 (#6029)
Totaalgewicht op factuur tonen (#6105)
Inpakscherm nieuwe stijl (#6172, 6185)
Aantal en eenheden per uur in Overzicht arbeid (#6213)
Veel gebruikte laad- en lospostitie herkennen (#6255)
Inlezen leverlijsten verbeterd (#6263)
Kniplijst uitgebreid met later ontvangen orders (#6346)
Inlezen fusten verbeterd (#6368)
Werking webscherm verbeterd (#6413, 6489)
Partijnaam op ruimtesticker (#6494)
Mengsels naar locatie verbeterd (#6559)
Deelbon met karmix verbeterd (#6586)
Controlescan op bovenbanen (#6688)

Overige verbeteringen (#537, 6225, 6257, 6340, 6404, 6411, 6415,
6416, 6453, 6459, 6485, 6490, 6520, 6538, 6573)
•
•
•
•
•
•
•
•

Geboortedatum voor 1983 in te vullen (#537)
Logfunctie import uitgebreid (#6225)
Ex-medewerkers tonen juiste urenoverzicht bij opvragen (#6257)
Floriday Weekaanbod proces verbeterd (#6340, 6404, 6415, 6459, 6485, 6490)
Floriday Artikelen update bij wijziging productcode verbeterd (#6411)
Pauzeverwerking in apptivity verbeterd (#6416)
Floriday Dagaanbod proces verbeterd (#6453, 6520)
Floriday Leveringen proces verbeterd (#6538, 6573)
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Versie 224
Arbeid
Optelling overuren + CAO op urenoverzicht (#6477)
(module ARBCAO en niet CAO 2016)
In de layout van het urenoverzicht is het totaal van overuren+cao beschikbaar. Uw
consultant kan dit toevoegen aan de template indien gewenst.

Pauze via arbeidskastje registreren (#6613)
(module padarbPLC)
Met de module padarbPLC kan op 1 kastje zowel handelingen als pauze worden
geregistreerd.

Data van gescande tags zonder vertraging overnemen (#6868, 6869)
(module Apprivity, Grouptivity)
In Apptivity, onderdeel RFID worden gescande tags voor locatie, teelt, handeling
overgenomen naar de software. Er volgt een bevestigingsgeluid na scan waarmee de
gebruiker herkent dat de scan is geregistreerd.

Floriday
(module FloridayOrders)

Artikelen synchroniseren bij wijzigen klanten (#6615)
Bij wijzigen, toevoegen of verwijderen van klanten in een klantspecifiek artikel wordt het
artikel met deze klanten gesynchroniseerd met Floriday.

Floriday foutrapport uitgebreid (#6754)
In het Floriday foutrapport vindt u meldingen over bijvoorbeeld wanneer het
synchroniseren van een artikel niet lukt omdat er geen geldige belading is gevonden. De
artikelcode leidt dan vaak naar de oplossing zodat u het probleem kunt verhelpen.

Orders van Plantion en Veiling RheinMaas juist inlezen (#6409)
Floriday orders afkomstig van Plantion en Veiling RheinMaas worden vertaald naar de
juiste afzetwijze overeenkomstig met de instellingen uit Eigen GLN-codes.

Orders ophalen vanaf bepaalde datum instelbaar (#6430)
Bij Toegang Floriday kan met het veld Datum laatste en Tijd laatste bepaald worden
vanaf welk moment de Floriday orders worden opgehaald.

Orders die geannuleerd zijn verwerken (#6514)
Wanneer een order op het Floriday platform is geannuleerd, komt deze nu goed binnen.

Orders die voorlopig zijn, ook al kunnen bewerken via Splitsen
(#6712)
Floriday orders kunnen als voorlopige order in uw systeem worden ontvangen. Dit is in te
stellen bij de Marktplaatsen via de instelling Registratieorders maken. Volgbestellingen
worden dan toegevoegd aan deze voorlopige order. Wanneer deze voorlopige order van
voorlopig is afgehaald zal hiervan een pakbon kunnen worden geprint. Voorlopige orders
kunnen al ver- en/of bewerkt worden zodat de juiste data op de pakbon komt.
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Leveringen uitgebreid met stickers bij aanvoerbrief (#6341)
Bij de Floriday aanvoerbrief kunnen nu ook de fust- en/of karstickers worden afgedrukt
met de instelling BRIEF+STIKKER.

Orderverwerking
Opbrengstoverzicht nieuw uitgebreid met Licentiehouder en Gratis
(#6146)
In het nieuwe opbrengstoverzicht is het opvraagveld Licentiehouder toegevoegd.
Hiermee kunt u een overzicht van een bepaalde Licentiehouder opvragen.
Met het opvraagveld Gratis kunnen orders met prijs = 0 wel/niet worden meegenomen in
het overzicht.

Nieuwe module voor bepalen afleverregio van eindklant (#5932)
(module TRANSEINDKLANT)
Met deze module aan wordt de afleverregio van de eindklant opgehaald i.p.v. de klant.
Hiermee wordt het transportschema opgehaald. Als de eindklant N.V.T. is, dan wordt de
afleverregio van de klant gebruikt.

Overige
Klant specifieke uitbreidingen (#4040, 4805, 5895, 5944, 5945, 6100,
6217, 6279, 6492, 6584, 6613, 6643, 6700, 6701, 6704, 6738, 6873,
6917)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorraad automatisering (#4040, 6584)
Kwekerij aanbod omboeking op klant (#4805)
Inpakscherm uitgebreid met inpakplek (#5895)
Kostprijsberekening van artikel (#5944)
Overzicht van combinaties (#5945)
Pakbonnen medewerker scannen (#6100)
Webscherm segment aangepast (#6217)
Bij orderkopie ‘order opzetten’ meenemen (#6279)
Andere layout voor looplijst (#6492)
Pauze boeken op arbeidskastje (#6613)
Ingepakte orders verrekenen onafhankelijk van instelling pakbon (#6643)
Scherm Orders per inpakplek uitgebreid (#6700)
Totalen tonen per transportmoment verbeterd (#6701)
Tijd meenemen in de webschermen (#6704)
Weergave teeltnaam aangepast op webschermen (#6738)
Communicatie met Sercom verbeterd (#6873)
Verwerken ingepakte orders verbeterd (#6917)

Overige verbeteringen (#5862, 6224, 6304, 6317, 6475, 6476, 6480,
6521, 6553, 6630, 6664, 6675, 6685, 6686, 6713, 6736, 6742, 6750,
6770, 6819, 6836, 6840, 6854, 6913)
•
•
•
•
•
•
•

Kenmerk in de mix uitgebreid (#5862)
Volgorde mengsels in de order hersteld (#6224)
De Koning-printer aansturing verbeterd (#6304)
Conversie aangepast m.b.t. Floriday belading (#6317)
Floriday aflevertijd koper vertalen verbeterd (#6475)
Floriday dagaanbod in stuks geoptimaliseerd (#6476)
Foto meenemen bij Splitsen regel ook als id niet actief in regel (#6480, 6630)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Export datawarehouse verbeterd (#6521, 6836, 6750)
Spaties aan begin van beschikbaarheidscode meenemen in dagaanbod (#6553)
Weekaanbod publiceren verbeterd (#6664, 6742, 6840)
Opbrengstoverzicht nieuw met mengsel splitsen, korting over licenties,
productkenmerken en klanten verbeterd (#6665, 6685, 6686)
Artikelcode (ReadOnly) ook meenemen bij splitsen regel (#6675)
Factuurbenaming productkenmerken verbeterd op offerte (#6713)
Inpakken orders via F11 verbeterd (#6736)
Invoer transportlijst kartype verbeterd (#6770)
Bugfix in potplantenplanning opgelost (#6819)
Foto’s verzenden Commercieel aanbod verbeterd (#6854)
Arbeidsregistratie via NQuire verbeterd (#6913)

17

Versie 225
Algemeen
Voorlopige orders instelbaar voor SDF dashboard (#6487)
In het opvraagkader van het SDF dashboard is een nieuw veld (actief maken via
schermdefinities) met de naam Voorlopige order. Hiermee kunt u aangeven of voorlopige
orders wel of niet meegaan in het SDF dashboard.

Floriday
Aanvullende diensten geïmplementeerd (#6313)
(module Floriday Aanvullende Diensten)
Wanneer bij een Floriday order een aanvullende dienst wordt meegestuurd, dan wordt
deze in uw software vertaald zodat u ziet welke aanvullende dienst er geleverd dient te
worden.
Middels een nieuw invoerscherm Orderverwerking, Algemene gegevens, Aanvullende
diensten kunt u de door u op Floriday bekend gemaakte aanvullende diensten koppelen
aan kenmerken in uw software. Eenmalig moeten deze op Floriday aangemaakte
diensten worden opgehaald middels Orderverwerking, Algemene gegevens, Floriday
synchronisatie basisgegevens.
Bij binnenkomst van de order worden de eigen kenmerken gekoppeld en deze kunnen op
uw pakbon worden getoond.

Orders corrigeren en annuleren (#6314)
Een eenmaal ontvangen Floriday order kan nog worden gecorrigeerd of geannuleerd. In
de orderinvoer zijn in de orderregel hiervoor extra velden gemaakt.
Wanneer u een correctie maakt en deze naar Floriday wilt verzenden, dan zet u het veld
Correctie verzenden op WIJZIGEN, bij Correctie reden vult u de eventuele reden in van
de correctie/wijziging. Bij het verlaten van de order zal de Floriday order met Floriday
worden gesynchroniseerd. De status van deze synchronisatie, en acceptatie van de koper
is zichtbaar voor u in de velden: Correctie status, Correctie datum, Correctie tijd,
Correctie ID en Versie.
Wanneer u een orderregel wilt annuleren, kiest u bij Correctie verzenden voor
ANNULEREN en vult u de reden in bij Correctie reden.

Orderregels samenvoegen naar pakbon (#6513, 6645)
(module Floriday Pakbon groeperen)
Met deze module kunt u orderregels die dezelfde inhoud hebben op bepaalde velden
samenvoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld 3 regels die los van elkaar zijn besteld via Floriday
naar de pakbon toe samenvoegen, zodat u 1 regel op de pakbon krijgt van het opgetelde
aantal.
Middels een instelscherm Orderverwerking, Algemene gegevens, Floriday groepeer
instellingen kunt u aangeven of en op welke velden er mag worden samengevoegd.
Bij de velden met keuze JA/NEE, betekent JA dat de inhoud van dat veld gelijk moet zijn,
wil er samengevoegd worden. Bij NEE wordt niet gekeken naar de inhoud, en dus altijd
samengevoegd.
De velden met een keuzelijst (Linnaeus- en Productkenmerken) hebben 3 opties: NEE,
ALS WAARDE GELIJK en ALS NVT OF EEN WAARDE.
Bij NEE wordt niet gecheckt en dus samengevoegd.
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Bij ALS WAARDE GELIJK moet de inhoud van het veld gelijk zijn, wil er worden
samengevoegd.
Bij ALS NVT OF EEN WAARDE geldt: alle regels met NVT op dit veld worden
samengevoegd (in combinatie met de overige instellingen uiteraard) en alle regels met
een waarde (ongeacht de inhoud van die waarde) worden samengevoegd. Leeg of Nietleeg blijft bijeen.

Aanbod verbeterd met klantspecifiek artikel bij klantgroep (#6578,
6579)
Wanneer geen enkele klant van een klantspecifiek artikel voorkomt in de klantgroep bij
dagaanbod en bij weekaanbod, dan verschijnt een melding. Het klantspecifiek artikel kan
immers alleen worden aangeboden aan de klantgroep waar de overeenkomende klant in
voorkomt.

Orderverwerking
Verkoopkenmerk toegevoegd aan artikelcode (#5171)
In Orderverwerking, Algemene gegevens, Artikelcodes is het veld Verkoopkenmerk
toegevoegd aan de artikelcoderegel. U kunt hiermee de middels Bedrijfsinformatie,
Afzetinformatie, Naam verkoopkenmerken, en Volgorde verkoopkenmerken aangemaakte
verkoopkenmerken koppelen aan een artikel. Dit verkoopkenmerk wordt vervolgens als
voorstel meegenomen in de orderinvoer.

Locatie filter toegevoegd aan Dagafschrift en inboekscherm (#6703)
(module LOCATIE)
In Orderverwerking, Veiling berichten, Dagafschrift en Inboeken dagafschrift kunt u met
het veld Locatie filteren per (teelt-)locatie. Wellicht moet dit veld nog actief worden
gemaakt in de schermdefinities.

Aparte service voor orderoverzichten (#6994)
Orderoverzichten welke u gedurende de dag vaak opvraagt (bijvoorbeeld NOG IN TE
PAKKEN) kunnen via een aparte service draaien, zodat ze het orderverwerkingproces niet
vertragen. Uw consultant kan dit voor u instellen.

Overige
Klant specifieke uitbreidingen (#5646, 6472, 6582, 6567, 6614, 6618,
6672, 6728, 6870, 6906, 6909, 6980, 6987, 7007)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaste opmerking per klant op webscherm (#5646)
Magazijnvoorraad uitgebreid (#6472, 6567)
Orders ontvangen op ‘onbekende’ tradeitems (#6582, 6728)
Klaar voor inpakken meenemen bij toevoegen orders (#6614)
Layout webschermen aangepast (#6618)
Barcodetabel importeren (#6672)
Importeren orders uitgebreid (#6870)
Teeltduren export en import verbeterd (#6906, 6909)
Webschermen functioneren via nieuwe (ovz-)server (#6980)
Inpakken orders verbeterd (#6987)
AMW afvoer potten aangepast (#7007)
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Overige verbeteringen (#6214, 6282, 6325, 6353, 6390, 6479, 6498,
6515, 6541, 6591, 6597, 6600, 6609, 6642, 6673, 6710, 6731, 6748,
6779, 6789, 6801, 6811, 6839, 6841, 6850, 6867, 6897, 6928, 6932,
7002)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTW berekening kostenposten verbeterd (#6214)
Floriday Weekaanbod verbeteringen (#6325, 6591, 6673, 6779)
Floriday Leveringen/brieven verbeteringen (#6390, 6928)
Hint op klant hersteld (#6353)
Algemene Floriday verbeteringen (#6379, 6541)
Floriday Dagaanbod verbeteringen (#6498, 6609, 6642, 6748, 6867)
Veldeigenschappen klant hersteld (#6515)
Floriday Artikelen verbeteringen (#6597, 6710, 6789, 6801, 6839)
Arbeidsregistratie JUM verbeterd met toeslag-uren en afwijkende cao dag (#6600,
6282)
Opbrengstoverzicht nieuw verbeterd met teelt(-groepen) in mix (#6731, 6841)
Florecom orders sneller verwerken (#6811)
Fustcode in EAB en aanvoerbrief verbeterd bij combifust (#6850)
Factuur met aantal 0 en prijs <>0 aangepast (#6897)
Voorwaarde in bonnen instelbaar bij N.V.T. (<0) (#6932)
Dagafschriften versneld (#7002)
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Versie 226
Algemeen
Ordernotitie onafhankelijk van offertenotitie (#6338)
U kunt in offerteinvoer een andere notitie zichtbaar maken dan in de orderinvoer. In
Onderhoud relaties op het tabblad Notities zijn de notities zichtbaar die bij orderinvoer
en/of offerteinvoer worden getoond. Wanneer Standaard = JA is deze notitie zichtbaar in
de orderinvoer, degene met Offerte = JA wordt bij de offerteinvoer getoond.

Fust-, kar- en kenmerkcombinaties in overzicht (#7014)
Onder Bedrijfsinformatie, Fust, karren en transport zijn 2 nieuwe overzichten gekomen
met de namen Overzicht karcombinaties en Overzicht fustcombinaties. Hiermee kunt u
zien of opvragen welke Karelement in welke Karcombinatie of Fustelement in
Fustcombinatie is ingedeeld.

Floriday
Orders: Karren berekenen bij inkomende orders (#5902)
(module Floriday orders)
De instelling Florecom order (rest)karren berekenen (in Bedrijfsinformatie,
Afzetinformatie, Instellingen) werkt nu ook voor inkomende Floriday orders. U kunt
hiermee zelf aangeven of bij inkomende orders de karren en platen wel of niet berekend
moeten worden. Wanneer deze wel berekend worden, kunt u met de instellingen
Florecom zonder kar, kar vertalen en Florecom met kar, kar vertalen bepalen of N.V.T.
het KARTYPE of KARTYPE+PLATEN wordt getoond.

Orders: Naam verkoper voorgesteld in order (#6330)
(module Floriday orders)
Wanneer door een aan een SDF gebruiker gekoppelde Verkoper een ontvangen Floriday
order (ingevuld Floriday account) van voorlopig afhaalt (veld Voorlopige order op NEE
zet), wordt de naam van deze Verkoper ingevuld in de orderkop van die order.

Orders: Reset knop voor afgewezen correcties (#6772)
In de orderinvoer is een knop Correctie reset gekomen die actief wordt als een Correctie
naar Floriday wordt afgewezen. Met deze knop kan de vorige data van deze order(regel)
worden teruggezet.

Orders: Varianten op artikelen ontvangen (#6847)
Met deze versie kunnen de door kopers ingevulde varianten op een bepaald artikel in de
orders worden ontvangen. Het basisartikel wordt opgezocht en de varianten van Linnaeus
kenmerken worden aangepast in de order. Het basisartikel blijft hierbij in stand.

Orders: Floriday orders samengevoegd naar pakbon (#7082)
(module Floriday PakbonGroeperen)
Het samenvoegen van orderregels binnen dezelfde order naar de pakbon wordt alleen
gedaan bij Floriday orders.

Leveringen: Ook ‘veilingvreemde’ karren meenemen naar Floriday
(#6532)
(module Floriday orders)
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Voor de afhandeling van leveringen van Floriday orders kunnen nu ook vreemde
ladingdragers als niet-gelabelde Deense containers, watertrays, watercontainers worden
afgerekend via Floriday. De koper wordt daarmee beter geïnformeerd.

Weekaanbod: Kopieerfunctie van week naar week (#6309)
(module Floriday aanbod)
In Weekaanbod kunt u met een opvraagkader met velden Beginweek, Eindweek, Bron,
Kopieren JA/NEE aanbod van een eerdere week overnemen naar toekomstige weken.

Weekaanbod: Artikelweergave uitgebreid met factuurnaam en foto
(#6690, 6783)
(module Floriday aanbod)
In de regels van weekaanbod is naast de artikelcode nu ook de factuurbenaming en foto
zichtbaar. Wellicht moet u de velden nog actief maken in de schermdefinities.

Orderverwerking
Filter op locatie in artikelcodeopzoekscherm (#6169)
In het artikelcode opzoekscherm is een opvraagkader toegevoegd, de velden Locatie en
Floriday account worden overgenomen uit het invoerscherm, en gehanteerd als filter voor
het resultaat van artikelcodes. Het geldt voor Orderinvoer, Offerteinvoer, Commercieel
aanbod, Floriday week- en dagaanbod. Wanneer u géén filter op Locatie en/of Floriday
account wil, dan kunt u deze velden op niet actief zetten in de schermdefinities van het
artikelcodeopzoekscherm.

Aparte scantrigger voor labels (#6785)
(module Labelprinten na pakbon scannen)
Automatische programma’s gebruikt een aparte trigger (LABELSCAN) ten behoeve van de
labelscan. Zodra een pakbon wordt gescand voor labels, wordt deze via deze trigger
afgehandeld. Pakbon scan voor karsamenstelling behoudt de trigger SCAN.

Florecom prijscheck uitschakelen per klant (#7114)
(module Florecom)
Bij Aflevergegevens per klant is een veld beschikbaar met de naam Florecom
prijscontrole waarmee u voor die klant de prijscheck van Florecom uitgeschakeld kan
worden.

Overige
Klant specifieke uitbreidingen (#5867, 6106, 6658, 6699, 6885)
•
•
•
•
•

Foto’s in ruimtebeelden verbeterd (#5867)
Facturen verzenden naar apart mailadres met emailonderwerp (#6106)
Aanbodoverzicht tonen vanuit orderinvoer (#6558)
Leverlijst naar DWH te exporteren (#6699)
Foto’s via scan verwerken (#6885)

Overige verbeteringen (#640, 6431, 6581, 6610, 6648, 6667, 6678,
6680, 6695, 6696, 6702, 6722, 6724, 6771, 6778, 6781, 6782, 6856,
6862, 6891, 6895, 6931, 6939, 6945, 6982, 6984, 6998, 7018, 7031,
7086, 7119, 7224)
•

Laagmix inboeken verbeterd (#640, 6581)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Floriday Leveringen verbeterd (#6431, 6648, 6724, 6895, 6931, 7018, 7086,
7119)
Floriday Aanbod verbeterd (#6610, 6702, 6771, 6781, 6782)
Aanbodberekening verbeterd met Planning inpakdatum (#6667)
Floriday Synchronisatie verbeterd (#6678, 6856, 6862, 6891)
Logistiek statusbericht hersteld (#6680)
Voorraadberekening kenmerken in mix verbeterd (#6695)
Floriday orders verbeterd (#6696, 6722, 6939, 7031)
Mengsels bij offerte verbeterd (#6778)
BTW berekening bij kostenposten verbeterd (#6945)
Opbrengstoverzicht nieuw verbeterd (#6982, 6984, 6998)
Aantal kenmerken Florecomorder uitgebreid (#7224)
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Versie 227
Arbeid
Apptivity uitgebreid met RFID tag scannen op werkplekken (#5528,
6861, 7280, 7281)
(module Apptivity)
Door middel van een RFID tag kunnen meerdere zaken voor arbeidsregistratie met een
scanactie gelijktijdig verwerkt kunnen worden.

Offertes en aanbiedingen
Prijs bij Staffel overnemen uit artikelcode prijs tab (#5816)
Met deze optie kunt u bepalen of u een of meerdere prijsregels wilt overnemen vanuit de
artikelcode tabblad Prijzen naar Offertes. Door bij de klant het veld Staffeleenheid te
vullen met een keuze (FUST, LAAG, KAR) worden alleen de bij de week geldende
prijsregels overgenomen.

Orderverwerking
Orderteelt bij mengsels in nieuwe opbrengstoverzicht (#7072)
(module OPBOVZEXTRA)
Met de nieuwe module OPBOVZEXTRA is het mogelijk om bij mengsels te zien bij welke
orderteelt deze mixteelt is verkocht. In het nieuwe opbrengstoverzicht is een veld
Orderteelt, deze geeft naast de teelt uit de mix de teelt van de orderregel weer.

Prijscheck Florecom order op basis van artikelprijs (#6060)
Naast de prijscheck op basis van commercieel aanbod kunt u de Florecom prijscheck
instellen op basis van artikelprijzen (tabblad Prijzen).
Hiervoor zet u bij Aflevergegevens per klant het veld Prijscheck op ARTCODE en kiest u
bij Staffeleenheid welke prijs voor welke klant geldt.

Floriday
Artikelen: Nieuwe module voor klantspecifieke fusten (#3703)
(module Floriday klant belading)
Wanneer u werkt met klantspecifieke fusten dan kunt u dit aangeven in het
beladingsschema en/of op het tabblad Belading bij Artikelcode. In de beladingregel vult u
dan de klant in. U kunt ook een regel toevoegen in het tabblad Belading bij een bepaald
artikel, deze verschijnt dan alleen bij dat artikel en niet bij alle andere artikelen met
hetzelfde beladingsschema. Met de synchronisatie naar Floriday wordt bij deze
klantspecifieke fusten meegenomen.

Artikelen: Nieuwe module voor eigen fusten (#6813)
(module Floriday klant belading)
Op Floriday kunt u eigen fust aanmaken, dat is fust dat niet in de fusttabellen van
Floricode staat, maar dat u wel wilt verrekenen via Floriday. Deze eigen fusten worden
gedownload naar SDF Profice alwaar u ze koppelt aan de Fusten in de tabel Fustsoorten
en prijzen en de juiste verrekencode geeft. Op die manier kunt u in de artikelen en
orders uw eigen fusten gebruiken.
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Klok via Floriday (#6602, 7251, 7287)
Klokorders kunnen worden afgehandeld via Floriday. Na invoeren in de orderinvoer wordt
het via de Floriday leverlijst naar Floriday gestuurd. Na ontvangen van de aanvoerbrief
kan deze worden afgedrukt en met de producten meegestuurd.
Op basis van het aanvoernummer uit Naam afzetwijze wordt middels de GLN bedrijfscode
het Floriday account gekoppeld.
Wanneer er geen foto aan de orderregel is gekoppeld, volgt in de Floriday leverlijst een
melding van ‘Geen foto toegevoegd’, en wordt de klok-levering niet verzonden. Nadat de
foto is toegevoegd kan de klok-levering alsnog worden verzonden.
Wijzigingen in verzonden klok-leveringen worden verwerkt door de hele klok-levering te
annuleren, u zet hiervoor Klokaanvoer/levering annuleren op JA en verzendt de Floriday
leverlijst opnieuw, en daarna wijzigt u de gegevens en verzendt u de Floriday leverlijst
weer op nieuw.

Orders: Artikelopmerkingen uit artikel overnemen (#6321)
Wanneer u in de artikelcode opmerkingen heeft ingevuld, en de koper stuurt geen
opmerking informatie mee in de order, dan wordt in de order de artikelopmerking
overgenomen zodat u informatie in de order heeft staan en zo op de pakbon kunt
afdrukken.

Orders: Meegestuurde gegevens overnemen (#6533, 6889)
Wanneer de koper opmerkingen meegeeft in de order, worden in de Floriday order
overgenomen in de velden Order opmerking 1 en, indien nodig Order opmerking 2
Wanneer de koper in de Floriday order een eindklant (Final Customer) meestuurt, dan
wordt de bijbehorende Eindklant opgezocht in de Relatietabel en in de order getoond.

Orders: Versienummer van Floriday correctie tonen in orderoverzicht
(#7071)
Nadat u een correctie van een Floriday order heeft gemaakt en deze is geaccepteerd, dan
volgt een ophoging van het versienummer van de orderregel. Dit versie nummer wordt
nu ook getoond in het orderoverzicht.

Orders: Instellingen per locatie volgt inpaklocatie (#7158)
(module Floriday externe locaties)
Middels deze nieuwe module wordt bij Instellingen per locatie gekeken naar de
inpaklocatie uit de order, waar zonder deze module de Locatie wordt gevolgd om bonnen,
brieven etc te printen. Het is hiermee mogelijk om bijvoorbeeld van orders die geleverd
worden vanaf een externe (veiling-)locatie, geen pakbonnen op de kwekerij worden
geprint.

Leveringen: Labelberichten van Floriday downloaden (#6725)
Bij Floriday orders meegestuurde labelberichten worden nu ook ontvangen en in
Labelberichten printen getoond zodat ze kunnen worden afgedrukt via de verschillende
manieren die het pakket ondersteunt: handmatig een regel openen en printen, via
meerdere regels selecteren en printen (module labelgroep), via scannen van de pakbon
waarna bijbehorende labels worden afgedrukt (module labelscan).

Aanbod: GLNcode tonen bij Klanten in marktplaatsklantgroep (#6383)
Om het invoerwerk van Klanten in marktplaatsklantgroepen te kunnen checken kunt u na
keuze van klant via de Hint controleren welke GLNbedrijfscode bij deze klant hoort.
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Samenvoegen orderregels naar pakbon uitgebreid (#7370)
(module FDPakGroep)
Het is mogelijk om de pakbon per kar te splitsen wanneer het opgetelde aantal fusten
boven de volle kar uit zou komen. Dit gaat met de instelling: Aantal karren berekenen,
JA betekent dat er meer pakbonnen komen, met maximaal het aantal per pakbon van 1
volle kar.

Ruimte
Overzicht ruimtenormen uitgebreid met Afdeling (#5870)
Overzicht ruimtenormen is opvraagbaar per afdeling. Wanneer afdeling GESPECIFICEERD
wordt opgevraagd, dan wordt de afdeling getoond waarin deze partij als laatste heeft
gestaan. Bij keuze van Afdeling is de ruimtenorm juist berekend getoond.

Overige
Klant specifieke uitbreidingen (#6016, 6220, 6474, 6502, 6623, 6921,
7189)
•
•
•
•

Orderverwerking vanuit webschermen verbeterd (#6016, 6921, 7189)
(Extra) Uren als Tijd voor Tijd boeken (#6220, 6474)
Locatie scannen uitgebreid (#6502)
Verwerking verwijderde orders in sql verbeterd (#6623)

Overige verbeteringen (#4783, 6170, 6329, 6526, 6542, 6617, 6647,
6649, 6780, 6837, 6881, 6898, 6900, 6902, 6929, 6938, 6968, 6969,
7020, 7042, 7064, 7073, 7084, 7085, 7115, 7120, 7129, 7142, 7191,
7234, 7247)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kenmerken in orderinvoer verbeterd (#4783)
Floriday dagaanbod verbeteringen (#6170, 6929, 7247)
Artikelcode in dagafschriften verbeterd (#6329)
Floriday weekaanbod verbeteringen (#6526, 6647, 6780, 6929, 6938)
Extractor neemt nu ook brieven mee (#6542)
Floriday communicatie uitgebreid (#6617, 6881, 7073)
Floriday leveringen verbeterd (#6649, 7020)
Voorraad modules gesplitst (#6837, 7084, 7085)
CRM Relaties in combinatie met Floriday verbeterd (#6898, 7234)
Floriday orders verbeterd (#6968, 6969, 7115)
Prijsvoorstel in order verbeterd (#6900)
Labelberichten printen verbeterd (#6902)
Orderoverzicht via aparte OVZ-server gestandaardiseerd (#7042)
Transactieoverzicht opmerkingen verbeterd (#7064)
Aanbod tonen in de florecomregellijst (#7120)
Begin- en einddatum aanbod verbeterd (#7129)
ID’s getoond bij alle definitieschermen (#7142)
Aanbodgetal in ordermix verbeterd (#7191)
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Versie 228
Orderverwerking
Afleverregio bepalen op meegestuurde afleverlocatie (#6319)
(module Transportschema)
Door de afleverregio in te vullen bij de Afleveradressen in CRM, Onderhoud relaties voor
klanten kunt u de Planning transportdatum en -tijd bepalen aan de hand van het
meegestuurde afleveradres. Zonder ingevulde afleverregio bij het afleveradres wordt de
afleverregio bepaald vanuit Aflevergegevens per klant.

Transportbehoefte berekend op basis van artikelbelading (#6924)
(module Transport berekening)
Naast berekenen van de transportbehoefte op basis van de (aparte) invoertabel
Orderverwerking, Algemene gegevens, Belading wordt nu eerst gekeken naar de
ingevulde beladingregels bij de artikelcode. Wanneer hier geen geldige belading wordt
gevonden, pakt het programma alsnog deze Belading.

Orderoverzicht uitgebreid met GLNcode (#7144)
Aan het opvraagkader en overzicht van Orderoverzicht is het veld GLNbedrijfscode
toegevoegd. Het betreft hier de GLNbedrijfscode van de klant van de order.

Floriday
Artikelen: Check en melding van dubbele artikelcodes (#6882)
(module Floriday Orders)
Wanneer een artikel dubbel naar Floriday zou kunnen worden gepubliceerd, verschijnt
hiervan een melding met daarin om welk artikel het gaat. U dient deze dubbele dan zelf
te herstellen (1 van de 2 hernoemen of verwijderen).

Artikelen: Klok-artikelen buiten zichtbaarheid op Catalogus (#7249)
(module Floriday Orders)
Wanneer een artikel naar Floriday wordt gepubliceerd voor klok, kunt u in de artikelcode
met het veld Catalogus bepalen of deze openbaar verschijnt op Floriday.

Orders: Samenvoegen orderregels naar pakbon uitgebreid (#7009)
(module FDPakGroep)
Bij de instellingen van het samenvoegen van orderregels in Floriday groepeer instellingen
kunt u ook bepalen of wel of niet samengevoegd mag worden op basis van Opmerking,
Order opmerking 1 en 2, Product opmerking 1 en 2.

Afhandeling: Grote partij zonder volgbrieven mogelijk (#7143)
(module Floriday Orders)
Bij een order met Grote Partij (GP) en ZONDER volgbrieven = JA wordt nu bij Thuis
leveringen 1 brief voor de totale order gegenereerd.

Arbeid
Medewerkers uitzonderen van automatisch afmelden (#7145)
(module Padreg))
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Bij de medewerkers is nu instelbaar of deze al dan niet afgemeld mogen worden via het
automatisch afmelden. Dit kan bij sommige medewerkers gelden wanneer zij
bijvoorbeeld ’s nachts doorwerken.

Datawarehouse
Uitgebreide weergave wanneer export mis gaat (#6751)
(module Datawarehouse)
Wanneer er bij de export van datawarehouse iets mis gaat, dan wordt hiervan de
informatie getoond in attenderingen en bij de instellingen van datawarehouse.

Storetivity
Magazijnbeheer via app Storetivity (#7177, 7178, 7179, 7182, 7183,
7186, 7187, 7188, 7190, 7193, 7285, 7301)
(module Magazijn, StoreKW, AanbodStore)
Centrale voorraadbeheer (magazijn) van planten van verschillende kwekerijen (locaties).
Hierbij gaat het om de voorraad op de voorraadlocatie. Bij de voorraadlocatie moet de
fysieke voorraad en de verkoopbare voorraad worden bijgehouden.
De voorraad wordt aangevuld op basis van interne orders naar de kwekerijen. (Inkoop)Orders worden verwerkt in het kwekerijaanbod zodat zichtbaar is wat de verkoopbare
voorraad is op de voorraadlocatie.

Overige
Klant specifieke uitbreidingen (#6580, 7005, 7070, 7135, 7155, 7156,
7354, 7386)
•
•
•
•
•
•

Partijstickers printen zonder ruimteregistratie uitgebreid (#6580)
Mengsels achteraf toevoegen t.b.v. opbrengstregistratie (#7005)
Partijregistratie via app op telefoon (#7070)
Voorraadbeheer uitgebreid met datum en opboeken (#7135, 7155, 7156)
Kleur en grootte vanuit planning meenemen in aanbodberekening (#7354)
Geldigheid aanbod per teeltgroep instelbaar (#7386)

Overige verbeteringen (#6403, 6927, 7159, 7161, 7248, 7312, 7349,
7356, 7395, 7413, 7414)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhoud relaties klanten verbeterd (#6403)
Kopernummer, Incoterms en Overslagpunt op pakbon te tonen (#6927, 7414)
Floriday externe locaties uitgebreid (#7159, 7312)
Floriday weekaanbod werking artikelcode opvraagveld geüniformeerd (#7161)
Weergave uren:minuten in berekende arbeidstijd verbeterd (#7248)
Pot-mix berekende prijs hersteld (#7349)
Berekening bij lange teeltduur verbeterd (#7356)
Scan-volgorde bewaren bij Floriday orders (#7395)
Factuurbenaming Linnaeuskenmerken verbeterd (#7413)
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