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Generellt
Kundprofil visar även resenärsnamn
GG
2019-10-15 Ver: 255
3351
Nu visar kundprofilen i alla moduler även orderns resenärsnamn i en egen kolumn så att man snabbt ser vems
ordern är. Det gäller bokningar gjorda i ARR och RES. BUSS-order har inte resenärsnamn på samma sätt.

Kundfaktura
Utskrift: Fakturadatum/avresedatum: Visa artiklar
GG
2019-10-11 Ver: 255
3349
En kund ville få fram alla fakturor som ställts ut mellan vissa fakturadatum och avresedatum. Då var den här listan
Fakturadatum/Avresedatum rätt bra att använda. De ville även kunna se vilka artiklar de använt på fakturorna för
att kunna se vilka typer av produkter de fakturerat. Den informationen fanns inte på listan men har nu lagts till. Det
finns nu två checkboxar. Den ena heter "Visa artiklar". Bockar man i den visas de fakturerade artiklarna och dess
belopp under varje faktura. Den andra checkboxen heter "Summera artiklar". Bockar man i den summeras alla
artiklar och dess belopp och presenteras sist på listan.
Bokföringsjustering
GG
2019-10-25 Ver: 255
3357
Om man hade justerat konton i bokföringsunderlaget genom att radera konton och sedan skrev ut en
bokföringsjusteringslog på ändringarna så kunde man inte se vilket journalnummer de raderade posterna hade
funnits på. Andra bokföringsjusteringar fungerade. Det här är nu fixat.

Presentkort
Presentkortslista på endast gåvopresentkort
GG
2019-10-16 Ver: 255
3352
En kund ville kunna skriva ut en presentkortslista på endast gåvopresentkort. Det är nu fixat så att det finns ett nytt
val i urvalet till presentkortslistan. Där kan man välja att programmet ska selektera på vilken artikel som användes
då man betalade presentkortet. Antingen oberoende av vilken artikel som användes eller också väljer man den
vanliga presentkortsartikeln eller gåvopresentkortsartikeln (om man hade någon sådan registrerad).

Resebyrå Back
Destinationsstatistik
GG
2019-10-22 Ver: 255
3356
Om man i Generella data i Grund-modulen hade inställt att förhandsgranskningen skulle visas först när listan var
klar (bock i fältet Förhandsgranskning) så skrevs inte rätt variant av listan ut. Tog man bort den markeringen så
fungerade det som det var tänkt. Just destinationsstatistiken har en mängd varianter av listan beroende på vilka
val man bockar för. Konstigt fel men nu är det rättat.

Arrangör Back
Kravlistan, filial
PN
Ändring har skett i kravlistan så att vald filial jämförs med paketets filial.
Tidigare var det mot användarens filial.

2019-10-10 Ver: 255

3348
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Buss
Fel vid utskrift av bokningsöversikt
JU
2019-10-17 Ver: 255
3353
Utskrift av bokningsöversikt genererade ett fel om kryssrutan "Inkl. ej bussbokade beställningar" hade bockats för.
Detta är nu åtgärdat.
Status ändrades inte till körorder utskriven på övrig bokning
JU
2019-10-17 Ver: 255
3354
Status ändrades inte till körorder utskriven på övrig bokning i samband med utskrift av körorder via funktionen
"Skriv ut bokningsöversikt" om kryssrutan "Märk som körorder" bockats för. Detta är nu åtgärdat.
Dialogrutan Boka chaufför tog lång tid att öppna
JU
2019-10-17 Ver: 255
3355
Dialogrutan Boka chaufför tog lång tid att öppna om listan med chaufförer var lång. En optimering har nu gjorts
som löser detta problem.
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