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Varesøgning 

Inaktive varer vist ved søgning via UNSPSC-kode 
Ved en søgning via klik på UNSPSC-kode, kunne brugere opleve at fluebenet var sat på forhånd i 

”Vis inaktive varer”. Dette er nu rettet. 

 

Gemme og lukke-ikoner skjult bag indkøbskurv 
Tidligere kunne man opleve, at ikonerne for ”gem” og ”luk” blev skjult, hvis man havde 

indkøbskurven åben samtidigt med, at man sammenlignede varer. Vi har flyttet dem ud, så de er 

synlige – også selvom man ønsker at have indkøbskurven åben. 

 

Position i varesøgning huskes 
Tidligere blev brugeren sendt til toppen af varesøgningen, hvis vedkommende valgte at åbne 

produkt-detaljer og efterfølgende gå tilbage til varesøgningen. Vi har tilføjet funktionalitet, så vi nu 

husker brugerens position, så man ikke starter forfra. 

 

Link til fritekstaftaler ved manglende søgeresultater 
Der er nu tilføjet mulighed for at navigere direkte til oversigten over fritekstaftaler, såfremt man 

som bruger ikke får nogle resultater ved sin varesøgning. 

 

Tekst og link vises kun såfremt brugeren har rettighed til at oprette fritekstordrer, og viser 

udelukkende en oversigt over fritekst-aftaler som brugeren har adgang til. 
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Opret fritekstordre direkte fra aftaleoversigten 
Brugere har nu muligheden for at oprette fritekst-ordrer direkte fra aftale-oversigten. Ved at klikke 

på knappen “Opret fritekstordre” navigeres brugeren direkte ind på ordrekladden, og kan 

påbegynde oprettelse af sin fritekst-ordre. 

 

 
 

 

 

 

Login-sprog som default ved oprettelse af fritekstordre til engangsleverandør 
Ved oprettelse af fritekstordre til en engangsleverandør, skal man vælge sprog. Nu er det lavet 

sådan, at det sprog, man har valgt ved login, bliver sat som default her. 
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Korrekt visning af producent 
Hvis en leverandør angiver producent i et katalog, bliver det ikke længere vist som ”Brand” - det 

vises nu helt korrekt som “Producent”: 
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Visning af produktdetaljer via indkøbskurv 
 

Det er nu muligt at klikke på en vare i indkøbskurven og få vist produktdetaljerne herfra: 

 
 

 

Bestilling 
 

Leveringsadresse skifter korrekt ved skift mellem organisationer 
Tidligere har man kunne opleve, at leveringsadressen ikke blev rettet, ved flere skift mellem 

organisationer. Når man nu skifter organisation med varer i kurven, vil man se, at leveringsadressen 

på ordren i udbakken skifter, således den hele tiden matcher den organisation, man befinder sig i. 
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Genvejsknap til massekontering 
Efter ønske fra brugere, har vi har tilføjet en synlig knap til massekontering under ordrelinjerne, så 

det er nemt at kontere alle ordrelinjer samtidig: 

 
 

Leveringsdato på ordre i udbakken tilpasses til dags dato +1 
Hvis man lægger varer i kurven og går til udbakken og efterlader en ordre til afsendelse på et 

senere tidspunkt, vil dato for ønsket levering opdateres automatisk, når man åbner udbakken igen, 

således at den altid sættes til dags dato + 1. 

 

Søgning på rekvisitionsnummer i ordreoversigten efter ordreafsendelse 
Det er nu muligt at søge på rekvisitionsnummeret i ordreoversigten, også efter en ordre er sendt 

afsted: 

 
 

Moms på stående ordrer 
Tidligere har man kunnet opleve, at moms på en stående ordre, ikke blev angivet korrekt. Dette er 

nu løst.  

 

 

Aftaler 
 

Ingen mailnotifikation ved punchout-aftales udløb 
Tidligere fik indholdsansvarlige en mail ved udløb af den påsatte dato på Punch-out aftaler. Da 

Punch-out aftaler typisk løber, indtil man vælger at deaktivere dem, har vi valgt at deaktivere mail-

notifikationer på disse. 
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Dataadministration 
 

Adresser fra slettede organisationer ignoreres i rapport 
Der vises nu ikke længere adresser fra slettede organisationer i rapporten “Adresseadministration” i 

Dataadministration. 

 

Dashboard 
 

Korrekt dirigering fra aktivitetsoversigten 
Tidligere blev man ført til forsiden i bestillingsmodulet, hvis man valgte en aktivitet som førte til en 

søsterorganisation. Dette er nu løst, så brugeren bliver ledt hele vejen til visning af den 

pågældende ordre. 

 

Ny hjælpevideo-widget 
Vi har lavet en ny hjælpe-video widget, hvor man kan vælge en hjælpevideo fra en liste, som så 

vises på dashboardet. 

 

For brugerne ser denne widget således ud på dashboardet: 

 
 

Under ”Rediger dashboard” kan man vælge ønsket indhold ud fra videoer til rådighed for sin 

organisation. 
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Bemærk: Vi tilbyder at udarbejde kundespecifikke hjælpevideoer ud fra jeres ønsker og behov. 

Kontakt venligst support@tricom.dk for yderligere information. 

  

mailto:support@tricom.dk
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Ny punchout-widget 
Vi har lavet en ny widget til dashboardet, som lister alle de punchout aftaler, man har adgang til, så 

de er lige til at klikke på fra dashboardet: 

 
Ved klik på en aftale, sendes man direkte til den pågældende webshop – direkte fra dashboardet. 

 

Bruger-/gruppevælger 

 

Opdatering af bruger og gruppevælger 
Med indeværende release kommer der en mindre opdatering af bruger-/gruppevælgeren, som er 

en gennemgående komponent på tværs af modulerne, når der skal deles elementer med andre 

brugere. 

 

Bruger-/gruppevælgeren har tidligere samlet alle resultater i en samlet liste, uagtet om der var tale 

om brugere, grupper eller organisationer. 
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For at forbedre overblikket introducerer vi en opdeling af søgeresultater ud fra brugere, grupper 

samt organisationer, som man kan se på ovenstående skærmprint. 
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IndFak/RejsUd 
 

Ændring af Reset password besked slår ikke igennem (pt. i TEST) 
Link: https://jira.miracle.dk/browse/IRU-698 og https://jira.miracle.dk/browse/IRD-3739 

 

Der er tilrettet i systemet, så det er muligt for lokale administratorer at tilpasse sprognøglen til 

Reset Password-mails. Den ligger i modul ”Undefined” og hedder ”resetpasswordmessage” i Sprog-

rapporten. 

 

Klik på aktivitet på dashboard skifter ikke organisation 
Link: https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2761 og https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5056 

 

Ved klik på en aktivetet på dashoboardet, tages brugeren til den organisation, aktiviteten er tildelt 

i, så det ikke er nødvendigt manuelt at skifte. 

 

For mange brugere vises som modtagere på beskeder 
Link: https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2750 og https://jira.miracle.dk/browse/IRD-4026 

 

En bug i visningen af antal modtagere, gjorde at brugere der indgik i flere forskellige 

grupper/organisationer, kunne blive talt med flere gange. Systemet er tilrettet, så hver enkelt 

bruger kun bliver talt med en gang. 

 

https://jira.miracle.dk/browse/IRU-698
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-3739
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2761
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5056
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2750
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-4026

