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Verksted / Reservedeler
Formål:
Formålet er å kunne arbeide med veiledende utsalgspriser på menyer.

Fordel:
Når man kan ha veiledende utsalgspriser på menyer, så er det lettere å presentere en pen "rund" pris for kundene.
Det er snakk om en pris som stadig kan rettes. Tidligere kunne dette kun håndteres ved hjelp av fastprismenyer, men
så kunne prisene ikke forhandles og rettes etterfølgende da prisen ikke kunne endres på ordren.
Beskrivelse:
I funksjon 5311 er det kommet et nytt felt: Veiledende utsalgspris. Hvis man sier JA til veiledende utsalgspris på en
fastprismeny, så er det etterfølgende mulig å endre prisen på ordren i funksjon 1120. Bokføring følger reglene for
fastprismenyer.
Krever oppsetning:
Ja, markering av menyene
Betaling:
Nei

Formål:
Formålet er å kunne sende separate ordrebekreftelser til kundene via e-mail.

Fordel:
Nå kan man skille mailtypene til faktura og ordrebekreftelse slik at man fremover kan sende bedre tekster på
ordrebekreftelser til kundene.

Beskrivelse:
Det skal etableres en ny formular i G200 med liste type 4. På kunden, i funksjon 2100 skal elektronisk
ordrebekreftelse settes til "5", og formularen skal matche formularkoden i G200. I MS10 skal det etableres en ny
mailtype 14.
Krever oppsetning:
Ja, som beskrevet. Hvis ikke kunden selv kan sette det opp, så er det mot betaling.
Betaling:
Ja, hvis ikke kunden selv kan sette det opp – 20 min.
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Formål:
Formålet er å kunne frigi reservedeler i restordre på grunnlag av leveringsmåte.

Fordel:
Det er mere fleksibelt å frigi restordrer når man kan gjøre det på grunnlag av leveringsmåten.

Beskrivelse:
I funksjon 1830 kan man nå velge leveringsmåte som kriterie. Leveringsmåtene er definert i parameter PP47.
Leveringsmåten tilknyttes ordrene i funksjon 1200, og kan sees i funksjon 1800.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei

Formål:
Formålet er å kunne unngå automatisk utligning av faktura mot kreditnota i bokholderiet.

Fordel:
Når det ønskes uttrekk av fakturaer og kreditnotaer til andre økonomisystemer, så kan man unngå at kreditnotaer
utlignes automatisk mot fakturaer i funksjon 1140. Detmed blir begge poster trukket ud med deres fulle beløp.

Beskrivelse:
I funksjon 1140 blir referansen til den opprinnelige faktura nå automatisk fjernet, hvis man har satt systemet opp til
det i parameter PP2R.
Krever oppsetning:
Ja
Betaling:
Nei

Formål:
Formålet er å kunne sortere restordrelisten på ordredato.

Fordel:
Det er lettere å håndtere restordrer når man kan få sortert listen etter dato.

Beskrivelse:
I funksjon 1830 kan man velge et nytt felt 22 som gjør at listen sorteres på ordredato med nyeste ordre først.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei

Formål:
Formålet er å kunne printe fraktomkostninger på følgesedler.

Fordel:
Følgesedler blir bedre når de inneholder opplysninger om fraktomkostninger. Man kan enten velge å printe
fraktomkostning pr. dag – denne tilføyes ikke fakturaen men er kun en opplysning. Eller man kan velge å få tilføyet
fraktomkostningen til samlefakturaen hvor frakten er opplyst en gang pr. følgeseddel.
Beskrivelse:
Featuren FREIGHT-FEE skal aktiveres. I parameter PAVG velger man hvordan fraktomkostningerne skal behandles.
Krever oppsetning:
Ja

Betaling:
Ja, hvis ikke kunden selv kan sette det opp. Uansett minimum 15 min for aktivering.
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Formål:
Formålet er å printe registreringsnummer korrekt på samlefakturaer.

Fordel:
Samlefakturaer blir lettere å lese for mottakerne når det riktige registreringsnummer printes pr. ordre på en
samlefaktura.
Beskrivelse:
Endringen trådte i kraft i funksjon 1515 uten noen oppsetning (ut over oppsetning i formularen).
Krever oppsetning:
Ja

Betaling:
Ja. Krever endring på fakturaformularen 1 time
Formål:
Formålet er å tilpasse lengden av arbeidsoperasjonsnummeret så det matcher med lengden på databasen og
integrerete produkter.
Fordel:
Arbeidsoperasjonsnummeret i funksjon 1120 har i en periode vært åpent for mer enn 10 karakterer. Av
systemmessige årsaker er dette nå begrenset til 10 karakterer, men så kunne prisene ikke forhandles og rettes
efterfølgende, da prisen ikke kunne endres på ordren.
Beskrivelse:
Endringen trådte i kraft i funksjon 1120 uten noen oppsetning.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei

Formål:
Formålet er å kunne kopiere linjer fra en allerede fakturert ordre til en åpen ordre. Samtidig blir restordrer nå også
flyttet når man kopierer eller flytter linjer fra en ordre til en annen.
Fordel:
Håndteringen av kopiering av linjer mellom ordrer er blitt mer fleksibet når man også kan kopiere linjer fra allerede
fakturerte ordrer. Når flytting og kopiering også tar høyde for restordrer blir det mindre manuell håndtering.
Beskrivelse:
Den nye funksjonalitet er implementert i funksjon 113M, og fungerer uten ytterligere oppsetning.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei
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Økonomi
Formål:
Formålet er å kunne åpne eller lukke for posteringer til en leasing eller servicekontrakt etter den er avsluttet.

Fordel:
Det er lettere å administrere og avslutte kontrakter når systemet tillater endring av blokkeringen etter kontrakten er
avsluttet.
Beskrivelse:
Felt 44 i funksjon L110 og L120 kan nå endres, selvom kontrakten er avsluttet og dermed har status kode 3.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei

Formål:
At leve opp til lovgivningen i Norge vedr. moms og SAFT kode tildeling
Fordel:
Lovgivningen blir overholdt

Beskrivelse:
Mindre justeringer til tidligere levert funksjonalitet.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei

Enhet
Formål:
Formålet er å kunne tildele et enhetsnummer manuelt når man oppretter enheten gjennom funksjon 9166.

Fordel:
Håndteringen av enheten blir lettere når man har mulighet for å anvende de samme enhetsnummer som importøren
anvender. Derfor er det nå mulig å tildele enhetsnummert manuelt når en enhet hentes og opprettes via funksjon
9166 fra DealerBridge.
Beskrivelse:
Det er et nytt felt til egne enhetsnummer (Felt 619) i funksjon 8100. I parameter PP2R skal man definere hvilke
merker den nye funksjonalitet er gjeldende for.
Krever oppsetning:
Ja, PP2R
Betaling:
Nei

Formål:
Formålet er å gøre det lettere å vedlikeholde serienummer på utstyr.

Fordel:
Når serienummer kan inntastes uten å skulle kalle hver enkelt linje opp, så kan det gøres mye raskere.

Beskrivelse:
Fra funksjon M100 kan man vedlikeholde serienummer ved hjelp av <Ctrl 1> som starter funksjon 9136. Funksjonen
er endret så serienummer kan tastes inn uten å måtte kalle hver enkelt linje opp og derefter lagre den.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei
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Formål:
Formålet er å unngå uønskede spesialkarakterer som skaper problemer ved utveksling av data med andre
systemer.

Fordel:
Systemet blir mer stabilt når man ikke ved et uhell kan komme til å inntaste eller kopiere uønskede spesialkarakterer
inn i registreringsnummer, chassisnummer eller enhetsnummer.
Beskrivelse:
I parameter PP2R kan man definere hvilke spesialkarakterer funksjon 8100 skal sjekke for.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei

Suzuki
Formål:
Formålet er å kunne sende tekster på kampanjer til importøren.

Fordel:
Det gjør håndteringen av reklamasjoner lettere når kampanjetekster kan tilføyes reklamasjonen.

Beskrivelse:
Det er et nytt felt (302) i funksjon 7329/732M til kampanjeteksten. Når reklamasjonen blir sendt til importøren, så
oppdateres teksten i funksjon 7460. Feltet er også tilgjengelig
i rapportgeneratorerne 7300 og 7305.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei
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Ford
Formål:
Formålet er å oppdatere jobb på verkstedsordrer fra OASIS

Fordel:
Hvis man anvender jobbnummer og integration til OASIS, så oppretter integrasjonen automatisk jobbnummer fra
OASIS via funksjon 11FO

Beskrivelse:
Hvis parameter PP3C felt 46 er satt til at jobbnummer brukes, så opprettes det automatisk jobb fra funksjon 11FO.
Krever oppsetning:
Ja
Betaling:
Ja

Opel
Formål:
Formålet er å kunne sende vedheftede filer til de reklamasjonssaker som sendes til Opel
Fordel:
Opels krav til dokumentasjon av reklamasjonssaker blir oppfylt.

Beskrivelse:
Det er laget følgende endringer: I funksjon 732W og 735W kan man ikke sende reklamasjonen uten å vedhefte en fil
til GWM, hvis reklamasjonen er av en type hvor Opel krever dokumentasjon. I funksjon 733W kan man ikke sende en
forhåndsrapport (PRA) uten å vedhefte en fil.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei

Formål:
Formålet er å kunne overføre tekstlinjer til reklamasjonsordrer

Fordel:
Lettere å håndtere reklamasjon når tekstlinjer kan overføres til ordren i funksjon 733W

Beskrivelse:
Når man i funksjon 1120 markerer felt 281 reklamasjon, så kan tekstlinjer kopieres til den ordre som reklamasjonen
splittes til i funksjon 1140. Bemerk at tekstlinjene ikke kan vises eller rettes i funksjon 733W.
Krever oppsetning:
Nei
Betaling:
Nei
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