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Bestilling 
 

Bestillingsskabeloner 
 

Det er nu muligt at tildele bestillingsskabeloner til aftaler i løsningen og dermed tildele disse 

skabeloner på enten hele bestillingen (header) eller på de enkelte bestillingslinjer (linjeniveau). 

Dette anvendes når man ønsker brugeren skal tage stilling til ekstra informationer i forbindelse 

med bestillingen. 

 

Såfremt der er tilknyttet en skabelon til en bestillingslinje, vil et ikon indikere dette: 

 

 
Findes der påkrævede felter i skabelonen, som skal udfyldes, vil brugeren ligeledes blive 

præsenteret for et advarselsikon. 

 

Når der klikkes på ikonet, åbnes en dialogboks. Denne dialogboks indeholder de felter I har 

bestemt er relevant at udfylde ift. denne type bestilling. 

 

Skabeloner kan knyttes til bestilling baseret på leverandøren, de aftaler der indgår, unspsc på de 

bestilte varer m.m. 
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Skabelonerne kan redigeres indtil bestillingen er sendt afsted til leverandøren. Er der allerede 

udfyldt information i skabelonen, når f.eks. en bruger modtager en bestilling til godkendelse, er 

dette tydeligt markeret med farve på ikonet. 

 

En bestillingsskabelon kan defineres til udelukkende at være intern information - således at 

informationen forbliver internt i jeres organisation på selve bestillingerne, eller I kan vælge at 

definere dem som eksterne, således at informationerne medsendes i ordremails samt i OIOUBL-

ordrer.  

 

OBS: Bemærk at det er jeres eget ansvar at koordinere med leverandører, for hvem I ønsker dette 

opsat, så I sikrer, at de rent faktisk kan håndtere at modtage de data, I ønsker at fremsende til dem. 

Leverandørerne er ikke forpligtet til automatisk at anvende disse ekstra informationer. 

 

Ovenstående funktionalitet er en del af jeres standard licens. Opsætning, konfiguration og test af 

ønskede bestillingsskabeloner i jeres organisation koordineres, udføres, og afregnes med Tricoms 

implementeringsteam efter medgået tid (eller forudaftalt tilbud). Yderligere information er vedlagt 

som separat produkt-blad medsendt denne release note. 

 

Kontakt Tricom Support, såfremt I ønsker yderligere dialog omkring denne nye feature. 

 

 

Visning af aftale på bestillingslinjer 
 

Der er kommet et tooltip ved mouseover på bestillingslinjer i udbakken, hvor man kan se 

oplysninger om aftalen, den pågældende vare tilhører. Her vises: 

 Navn 

 Type 

 Aftalelabel 
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Validering ved ordrer kun bestående af gebyrlinjer 
 

Tidligere kunne man oprette en bestilling kun bestående af gebyrlinjer og sende denne afsted til 

leverandøren. Vi har nu lavet tilføjet validering, så man ikke længere kan afsende en ordre kun 

indeholdende gebyrlinjer. 

 

 

Visning af ekstern eller intern kommentar 
 

Vi har gjort det endnu nemmere at se, om en kommentar på en ordre er intern eller ekstern ved at 

tilføje typebeskrivelse over kommentaren: 
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Varesøgning 
 

Vareantal i favoritliste kan redigeres af ejer, selvom listen er låst 
 

Vi har lavet det sådan, at ejeren af en favoritliste kan redigere i antal varer, selvom listen er låst. 

Således behøver man ikke længere låse en favoritliste op for at redigere antal på et produkt. 
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Indlæsning af flere søgeresultalter på søgeside 
 

Vi har fået flere forespørgsler fra vores kunder på, om der kunne indlæses flere søgeresultater på 

søgesiden, således at der både vises flere varer samtidigt og løsningen ved scroll på søgesiden skal 

indlæse nye varer færre gange.  

 

Tidligere blev der indlæst 24 resultater ad gangen, dette er nu sat op til 75 resultater for alle 

browserer undtagen Internet Explorer - her er begrænsningen (af performance-hensyn) sat til 30 

resultater. 

 

Bemærk: at der udelukkende er tale om hvor mange produkter, der aktivt indlæses i brugerens 

browser (ikke om hvor mange hits en given søgning giver på produkter i varesøgningen). 

 

Dashboard 
 

Kun muligt at ændre på om et dashboard er embedded, hvis man selv er ejer 
 

Det var tidligere muligt at ændre på, hvorvidt et dashboard var embedded eller ej, selvom man ikke 

var ejer af dashboardet. Det er nu rettet, så man kun kan ændre på embedded/ikke embedded, 

hvis man ejer det pågældende dashboard: 

 

 
 

  



 

8 

 

Kontrakter 
 

Nyt ikon for overvågning af dokumenter 
 

Vi har lavet et nyt ikon for overvågning af aftaler og kontrakter, så det adskiller sig fra f. eks. “se 

varer” på favoritliste. Før var ikonet for begge et øje. Nu er overvågningsikonet ændret til en klokke 

for henholdsvis “overvåg” og “fjern overvågning”: 
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Konfigurerbart om dialogboks vises ved ændring i dokument i kontraktmodul 
 

Det er nu konfigurerbart, om man ønsker at få en dialogboks op, når man deler eller ændrer en 

aftale, en kontrakt eller en skabelon i kontraktmodulet. Således kan man selv vælge om man i sin 

organisation ønsker at få vist dialogboksen, som tilbyder at notificere de pågældende brugere, eller 

ej. 

 

Dette kan konfigureres af en administrator under rolleopsætningen: 

 
 

Begrænsning på visning og eksport af kataloggodkendelse fjernet 
 

Der var tidligere en begrænsning på 50 kataloger i visning samt eksport i kataloggodkendelsen. 

Dette er nu ændret, således at man får vist alle kataloger - og de kommer også med, hvis man 

eksporterer listen af kataloger til godkendelse.  

 

  



 

10 

 

Dataadministration 
 

Nye kolonner i adresserelations-administrationen 
 

Der er nu tilføjet to kolonner til adresserelationsrapporten, således at der ud fra hver adresse nu 

også vises organisationsnavnet, samt organisationsid’et, hvortil adressen er tilknyttet. 
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IndFak 
 

Manglende visning af deling i Aftaleoversigten (IRU-2877) 
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2877 

 

Visningen af hvilke brugere/grupper/organisationer en given aftale er delt med, er tilrettet. Der 

vises ikke længere udelukkende de delinger, der er foretaget i den organisation der kigges i, men 

derimod alle delinger, der har en effekt i organisationen. Dette betyder at lokale indholdsansvarlige 

altid vil kunne se hvilke brugere i deres organisation (og underorganisationer) der har adgang til en 

aftale.  

 

97256 SDE Fejl i sortering af produkter i kataloggodkendelsen (IRU-2890) 
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2890 

 

En bug er tilrettet, så sorteringerne Å-A igen virker som den skal og varer bliver listet i alfabetisk 

rækkefølge, startende fra Å. 

 

Match 2.0: SMART knap i manuelt match finder ikke ønsket ordre (IRU-2901) 
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2901 

 

SMART-match søgning er tilpasset, så der ikke længere udelukkes resultater, der ikke matcher den 

leverandør-ident ordre/faktura har påskrevet. Dette er foretaget for at sikre, at fakturaer fra en 

leverandører, der fx modtager ordrer på et CVR, men kan sende fakturaer fra et andet, ikke bliver 

frasorteret som SMART-forslag til potentielt matchende dokumenter. 

 

Match 2.0: 2A.5.17.1.6 - Rapport som indeholder en oversigt over match, fejlmatch 

og automatch (også koncern) (IRU-2924) 
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2924 

 

Match-rapporterne ”Math Fakturaer” og ”Match Fakturalinjer” er tilpasset, så der medtages 

informationer fra underliggende organisationer også. Dette muliggør udtræk på koncerniveau. 

Derudover er der tilføjet datofilter.  

 

Leverandørliste under Aftaleoprettelse indeholder slettede leverandører (IRD-5741) 
https://jira.miracle.dk/browse/ird-5741 

 

Ved oprettelse af en ny aftale, har dropdown til valg af leverandør vist alle leverandører der på et 

eller andet tidspunkt har været aktive i den pågældende organisation. Dette er tilpasset, så der nu 

udelukkende vises leverandører, der er aktive i øjeblikket. 

 

Feltet 'Aktiv' og 'EAN nummer' på BFK/organisationsniveau må kun kunne ændres 

ved Global systemadministrator (IRU-2904) 
https://jira.miracle.dk/browse/iru-2904 

 

https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2877
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2890
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2901
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2924
https://jira.miracle.dk/browse/ird-5741
https://jira.miracle.dk/browse/iru-2904
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I organisationsadministration, har det tidligere været muligt for lokale systemadministratorer at 

vælge om en organisation er Aktiv, samt ændre i organisationers EAN-nummer. Ved lancering af 

det nye administrationsmodul, vil disse felter udelukkende være redigerbare, for brugere der er 

medlemmer af gruppen ”Rolle IndFak: Global Administrator”. Dette er for at sikre, disse skift 

udelukkende sker superviseret, da ændringer her kan starte store HR-synkroniseringer og 

nulstillinger af opsætning i Fakturamodulet. 

 

Dette kan udelukkende testes med nyt admin modul. 

 

Ændring af visning af Aftaler i Varesøgningen (IRU-2921) 
https://jira.miracle.dk/browse/iru-2921 

 

Ifm. idriftsættelsen af Tricom 68, bliver visningen af hvilke aftaler en bruger har adgang til, skiftet til 

den samme visning, som i Aftalemodulet: 

 

 
 

Det betyder at brugere der ellers ikke har adgang til Aftalemodulet, vil få de samme features og 

informationer, som indholdsansvarlige har i Aftalemodulet: 

 

 Forbedret søgemaskine 

 Forbedrede filtreringsmuligheder 

 Alle informationer fra aftalerne er tilgængelige 

 Mulighed for at oprette egne faste søgefiltre og dele disse med andre brugere 

 Mulighed for at anvende IndFaks Rammeaftaler til at fremsøge aftaler igennem 

https://jira.miracle.dk/browse/iru-2921

