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Indledning 
 

Velkommen til vores nyeste release - Tricom Release 69. Den forrige release udkom i juni (lige før 

sommerferien), så denne release har været næsten 3 måneder undervejs.  

 

Vi har klargjort en masse ny funktionalitet og forbedringer på tværs af platformen for at gøre 

brugeroplevelsen endnu bedre og give jer en masse nye muligheder. I vil i denne release-note 

kunne læse om nye muligheder, såsom grafisk navigation i varekataloger, GS1 integration med 

udvidede produktdata, mulighed for at eksportere bestillingslister med billeder, en meget stærkere 

søgelogik til både inkludering og ekskludering af søgefiltre, en ny præsentation af 

ordreinformationer, såsom gebyrer før afsendelse - og meget mere.  

 

Vi håber I vil tage godt imod det.  

 

Team Tricom 
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Diverse ændringer 
 

”Drag and drop” i redigering af filterpaneler 

Vi har tidligere introduceret muligheden for, at man selv kan opsætte rækkefølgen på sine 

søgefiltre. Vi har nu indført ”drag and drop” i redigering af filterpanelerne, så man lettere kan 

ændre rækkefølgen af de enkelte filtre, uden at skulle klikke dem en plads op eller ned ad gangen.  

 

Redigering af filterpanelet tilgås via det lille tandhjul, der dukker op, når musen holdes over højre 

side af titel-bjælken: 

 

 
 

Læs mere om redigering af filterpaneler i Release Note for Tricom 66. 

BEMÆRK: Denne feature gælder endnu ikke filterpaneler i varesøgning. Dette kommer i næste 

release. 

 

Nyt design og ny funktionalitet på aktive filtre 
Vi har forbedret filterfunktionaliteten på aktive filtre, så man kan ekskludere og låse sine filtre: 

 

 
 

Holder man musen over et filter, vil man se tre ikoner: 

 

  et øje: som vender filtret om (ekskluderer), så det viser alle resultater som IKKE 

matcher dette filter 

 

  en lås, som låser filteret, så det ikke fjernes ved klik på “Ryd filtre” 

 

  et kryds, som fjerner filteret. 

 



 

5 

 

Ved klik på øjet vil man som nævnt se alle resultater, som IKKE matcher det valgte filter. Desuden 

vil filteret farves rødt, så man kan se forskel på filtre, der ekskluderer, og filtre der ikke gør: 

 

 
 

Låsen kan som nævnt låse filteret, så det ikke fjernes ved klik på “Ryd filtre”. Dette betyder, at man 

kan kombinere et primært filter med andre varierende filtre uden at skulle rydde alt og starte forfra 

hver gang, man skal lave en ny kombination med sit primære filter. 

Denne funktionalitet findes pt. i følgende moduler: 

 

 Kontrakter 

 Bestilling 

 Fakturaanalyse 

 

Og vil i næste release også være gældende i varesøgning. 

 

Datoangivelse på stedfortræder slår ikke igennem på mailafsendelse fra IndFak 
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2968 

 

En bug i stedfortræder-opsætninger, gjorde at systemet fortsatte med at sende notifikationer til 

stedfortræder efter den fastsatte slutdato. Dette er tilrettet og slutdato virker som tiltænkt. 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2968
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Bestilling 
 

Mulighed for at markere afsendt ordre som annulleret 
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2957 

 

Vi har indført mulighed for at markere en ordre som annulleret, efter den er sendt afsted til 

leverandør. Muligheden for at markere som annulleret dukker ikke op, før ordren er afsendt. Man 

kan gøre det på en enkelt ordre i detaljevisning: 

 

 
 

eller man kan gøre det fra oversigten, hvor det er muligt at annullere flere ordrer på én gang, hvis 

flere ordrer er valgt med checkbox til venstre for oversigten: 

 

 
 

Når man klikker “Annuller ordre” vil man få en dialogboks op, hvor man skal indtaste en 

kommentar: 

https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2957
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Herefter kan man klikke ok, og så er ordren annulleret. Vær opmærksom på at denne handling IKKE 

kan gøres om efterfølgende.  

 

Ordren vil nu få status “Annulleret”: 

 

 
 

Bemærk at funktionen ikke sender en automatisk afbestilling afsted, så man skal på 

forhånd sikre sig direkte med leverandøren, at ordren kan annulleres og efterfølgende kan 

man markere den som annulleret i løsningen. Annulleringsprocessen varetages desværre 

ikke fuldautomatisk af løsningen, da leverandøren kan være i proces ift. håndteringen af 

ordren. 

  



 

8 

 

Attention-person vises ved valg af leveringsadresse 
Vi viser nu ATT. i oversigten over de adresser man kan vælge, når man skal indsætte 

leveringsadressse på en ordre: 

 

 
På ordren ser det således ud: 

 

 
 

Aftale-information vises i toppen af ordren i indbakken 
Vi viser nu generel aftale-information om f. eks. gebyrer i toppen af en ordre i udbakken, så det er 

let tilgængeligt og ikke først vises, når man klikker på send-knappen: 
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Når man retter på ordren kan der kommer flere eller færre information til syne på ordren, 

hvis f.eks. gebyrer bliver aktuelle eller leveringsdatoen ikke er mulig.  

 

Muligt at bruge Att. som søgetekst i ordreoversigt 
Det er nu muligt at anvende Att. fra leveringsadresse som søgetekst i ordreoversigten: 

 

 
 

 



 

10 

 

 

Antal decimaler ift. momsberegning 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5903 

 

Tidligere har momsberegningen altid været foretaget ud fra 2 decimaler på varerne. Da nogle 

leverandører angiver deres varer med op til 4 decimaler, har momsberegning været summeret ud 

fra afrundede beløb på de enkelte linjer med en potentiel (lille) afvigelse til følge. Der er nu 

tilpasset således, at der altid tages højde for samtlige 4 decimaler ifm. momsberegningen. 

 

På varedetajler vises fortsat 2 decimaler, men der er ligeledes tilføjet prisen med samtlige 

decimaler, hvis man klikker sig ind på varedetaljer: 

 

 
 

Validering i forbindelse med anvendelse af ordreskabeloner 
I forbindelse med anvendelse af ordreskabeloner på ordrer har det tidligere været således, at 

validering af evt. påkrævede felter først blev foretaget ifm. afsendelse af ordre til leverandøren.  

 

Dette medførte, at rekvirenter f.eks. ville kunne sende en ordre til godkendelse ved en godkender, 

selvom der måtte være ikke-udfyldte felter, selvom de var angivet som påkrævede i 

ordreskabelonen. 

 

Der er nu tilpasset, så løsningen som standard validerer for påkrævede felter i forbindelse med 

hvert trin i godkendelsesprocessen og ikke først ved afsendelse til leverandøren. 

 

Bemærk: Der er muligt som organisation at afvige fra ovenstående og bestemme hvor i 

godkendelsesprocessen validering ønskes foretaget. Kontakt Tricom Support såfremt der er ønsker 

herom. 

 

For yderligere info om opsætning af ordreskabeloner kontaktes Tricom Support. 

Error ved afsendelse af ordre 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5849 

Systemet er tilpasset, så brugere med support og controller-roller, ikke ser ”Send”-knappen på 

ordrer. 

Opdatering af Dashboard Aktiviteter 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5939 

Aktiviteter angående manglende varemodtagelse bliver fremadrettet ryddet op 1 gang i døgnet. 

 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5903
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5849
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5939
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Stående ordre - Ændring af kørselsfrekvens 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5983 

En bug der gjorde det umuligt i nogle tilfælde at ændre kørselsfrekvens for en stående ordre, er 

tilrettet, så en bruger der har en stående ordre tildelt nu altid kan ændre og gemme 

kørselsfrekvenser. Vær obs på det forsat kun er inaktive stående ordrer der kan ændres i. 

Varesøgning 
 

Bladre mellem aftaler i varesøgning 
Vi har rettet i løsningen, da man tidligere kunne opleve, at man ikke kunne bladre mellem aftalerne 

på aftalefanen i varesøgningsmodulet. Det virker nu igen, som det skal: 

 

 
 

Kolonne med enhed er nu rettet så antal også vises 
Tidligere kunne man opleve, at der ikke blev vist antal enheder, når man eksporterede varesøgning 

til excel. Nu vises det korrekt ved eksport: 

 

 
 

Relaterede varer vises side om side 
Tidligere kunne man opleve at relaterede varer blev vist i flere rækker. Vi har nu ensrettet, hvordan 

relaterede varer vises, så de nu vises side om side som vist nedenfor: 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5983
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Katalog-redigering. Fejl rettet vedr. “del-af” og “påkrævede” varer 
Vi har rettet en fejl, som betød, at man kunne sætte varer fra et andet katalog som “del af”/”part 

of” eller “påkrævede”/”required”, hvis man anvendte copy-paste frem for at vælge i dropdown 

menuen. For varer i forskellige kataloger bør det kun være muligt at vælge “Related”. Nu vil man få 

en valideringsfejl hvis man copy paster “part of” eller “required” ind i stedet for “related”/”relateret”: 
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Det er altså kun muligt at vælge “Part of” eller “Required”, hvis man vælger samme katalog i begge 

dropdowns i toppen. 

 

Vis enhed pr. kolli eller pr. stk., afhængig af angivelse af mindstebestilling eller antal 

enheder i pakningen 
Det er nu muligt at få vist den samlede pris ved tilføjelse af varer til kurven ved angivelse af 

minimumsbestilling på en given vare. Således at brugeren enkelt kan se den samlede omkostning 

f.eks. for hurtig sammenligning af bedste pris mod varer, der er angivet f.eks. som samlede 

kasse/kolli pris. 

 

Det samme gør sig gældende ved angivelse i kolli og antal enheder i pakningen - her vil beregnes, 

og fremvises, prisen pr. enhed. 

 

 
 

OBS: Funktionaliteten er ikke automatisk slået til for jeres organisation, idet funktionalitetens succes 

hviler på kvaliteten af jeres leverandørdata, og såfremt leverandørerne ikke har enhedsangivet 

hensigtsmæssigt, fremstår funktionaliteten ikke efter hensigten.  

Kontakt Tricom Support hvis I ønsker denne funktionalitet aktiveret. 
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Print/eksporter til Excel inkl. billeder 
Vi har tilføjet en mulighed for at eksportere til excel inkl. billeder. Vil man fx have en udskrift af en 

søgning i varesøgning, kan man vælge “Download til Excel inkl. billeder” i dropdown-menuen ud 

for “Eksporter”: 

 

 
 

Vælger man denne mulighed, kan der maximalt eksporteres 500 linjer og store filer tager 

naturligvis tid, så man vil møde denne popup: 

 

 
 

Det endelige resultat er en Excel-fil, hvor billeder er inkluderet i en kolonne for sig - vel at mærke, 

hvis der er billeder på de pågældende varer: 

 



 

15 

 

 
 

Funktionaliteten er tiltænkt print af en bestillingsliste, så man kan bruge den som 

afkrydsningsliste. 

 

Berigelse af produktdata fra GS1 

Vi arbejder løbende med at forbedre kvaliteten af produktinformationer, der ligger til grund for 

handlen mellem leverandører og kunder. Ved integration med GS1 er Tricom nu i stand til at 

trække verificerede produktinformationer direkte fra GS1, som i langt højere grad beskriver 

produkterne end de data, der typisk leveres ind via katalogerne. 

 

Dette indebærer, at I som indkøbende kunder vil kunne modtage udvidede produkt-stamdata fra 

jeres leverandører via GS1Trade Sync og dermed berige og forbedre indkøbsprocessen i systemet.  

 

For at dette kan lade sig gøre, skal man som kunde først oprettes hos GS1. Det koster en mindre 

årlig licens. Derefter skal GS1 integrationen tilkobles jeres licens fra Tricom og leverandørerne skal 

levere såkaldte GTIN numre ind i deres kataloger til brug for berigelsen. Tricom vil i den forbindelse 

opsamle produktdata fra en eller flere af jeres leverandører helt automatisk.  

 

Såfremt der er berigede data fra GS1 på et givent produkt, vil I inde under varedetaljer se en ekstra 

fane, hvori alt produktinformation fra GS1 vises. 
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Læs evt nærmere via https://www.tricom.dk/tricom-gs1/ 

 

Hvis det kunne være interessant for jer at anvende, så kontakt Tricom Support for at høre om vilkår 

for ydelsen.  

 

  

https://www.tricom.dk/tricom-gs1/
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Kontraktmodulet 
 

Der valideres på rammeaftalers gyldighedsperiode 
Vi har sat validering på datovælgeren, således at en kontrakts gyldighedsperiode ikke kan sættes 

uden for gyldighedsperioden på den påsatte rammeaftale. 

 

 
 

Denne rammeaftale har gyldighedsperioden 1/9-30/9 2019. Når man tilføjer en underkontrakt, vil 

det ikke være muligt at vælge datoer uden for denne gyldighedsperiode: 

 

 
 

Dette var heller ikke muligt før, men nu vises det tydeligt i kalenderen.  

 

Type inkluderes nu som kolonne ved eksport 
Tidligere kom “Type” ikke med som kolonne ved eksport fra kataloggodkendelsen. Det gør den nu: 
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Standardperiode for milepæle ændret til 1 år 
Vi har ændret standardperioden for milepæle fra 3 mdr til 1 år, da dette for de fleste vil give et 

bedre overblik: 

 

 
 

Løsning på scroll problematik i Internet Explorer 
Vi har løst problematikken med scroll i Internet Explorer ved at indsætte en lille menu på hver linje i 

stedet for de automatisk viste ikoner, som fremkom på linjen i højre side, når man holdt musen 

henover linjen. Dette er stadig alm. funktionalitet i andre browsere, hvor det ikke får vinduet til at 

fryse momentant. 
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Dette forbedrer brugeroplevelsen i Internet Explorer væsentligt når der ”scrolles”. Man skal blot 

være opmærksom på at holde musen over den lille menu for at se ikonerne: 

 

 
  

 

Deaktiverede leverandører vises ikke i listen ved aftaleoprettelse 
Tidligere kunne man opleve at listen over leverandører, man kunne vælge ved aftaleoprettelse, 

også inkluderede slettede leverandører. Listen viser nu ikke længere deaktiverede leverandører. 
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”Scroll to top” i aftaleoversigten 
Vi har tilføjet en scroll-to-top-knap i aftaleoversigten, så man let og hurtigt kan komme tilbage til 

toppen: 

 

 
 

Visning af deling på varegrupper 
 

En kolonne viser nu, hvem en varegruppe er delt med, så man let kan få et overblik over delinger: 
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Visning af delinger i aftaleoversigten 
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2877, https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2970 & 

https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2971  

 

Der er foretaget ændringer til delingsvisningen, så det altid er muligt at se de delinger, der har en 

effekt i den aktive organisation. På denne måde vil selv delinger foretaget andetsteds i 

organisationshierarkiet, være synlige for brugere, der eller ikke har adgang til det niveau en deling 

er foretaget på. Delinger kan fortsat ikke fjernes i organisationer der hierarkisk ligger under det 

niveau, delingen er foretaget. 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2877
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2970
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2971
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Dashboard 
 

Mulighed for at linke internt til andre Dashboards eller tilpassede filtre 
I dashboardets informationswidget er det nu blevet muligt, via teksteditoren, at linke til andre 

dashboards eller til kundetilpassede filtre i de moduler, hvortil man har adgang. 

 

Denne funktionalitet kan f.eks. anvendes til at opbygge genveje til vare-filtreringer via grafisk 

kategori-navigation, eller til at linke internt til andre dashboard -Dette kan bruges til at skabe en 

brugervenlig navigation til f.eks. interne dokumentations- eller informations-sider. 

 

Eksempel på anvendelse af feature til kategoriopbygning 

I nedenstående eksempel har brugeren valgt at opbygge et dashboard med kategorier. 

 

 
 

Fra dette er sat navigation op til andre dashboards, der hver repræsenterer underkategorier: 
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På underkategorien har brugeren valgt at linke til henholdsvis varer og aftaler indenfor den 

pågældende kategori via kundetilpassede filtre. 
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Man kan derved selv opsætte de navigationselementer i løsningen man ønsker brugerne 

præsenteres for i forbindelse med varesøgning og bestilling.  

 

Opsætning 

For at foretage opsætningen åbnes den ønskede “informationswidget” via ‘rediger dashboard’. 

 

Heri er der nu tilføjet en ny funktionaliet “Indsæt link”: 

 

 
 

Under denne funktionalitet får administratoren adgang til at vælge de dashboards og 

kundetilpassede filtre som der er adgang til. 

 



 

25 

 

 
 

Når det ønskede dashboard eller kundetilpassede filter er valgt fremkommer en dialogboks hvori 

ønskede billede eller tekst tildeles til linket. 
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Når ønskede billede er uploadet, eller tekst indsat, klikkes på “Gem” og der linkes nu fra widgetten 

til det ønskede dashbaord eller filter. 
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I kan 100% selv vedligeholde disse sider, men hvis I ønsker, kan Tricom efter aftale bistå ift. 

opsætningen. Kontakt Tricom Support for muligheder.  

 

Mulighed for at skjule dashboards fra navigationsmenuen 
Der er tilføjet mulighed for at kunne skjule dashboardknapper fra navigationsmenuen, såfremt at 

dashboard f.eks. ønskes anvendt til ‘undersider’ og navigation som i eksemplet ovenfor. 
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Under “rediger dashboard” er der derfor nu tilføjet en kolonne “Synlig i navigationsmenu” hvori 

administratoren kan angive, om dashboardet skal være synlig i navigationsmenuen eller ej. 
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Match 

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

 

SMART-knappen havde en UI bug, der gjorde det nødvendigt at trykke på ”søg”, efter at have 

trykket på SMART-match-knappen, før man med sikkerhed havde alle relevante fakturaer/ordrer 

med i søgeresultatet. Denne bug er tilrettet så det ikke længere er nødvendigt. 

 

Fejl i automatch  - matchregel kan ikke genkendes på CVR-nummer 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6031 

 

Fakturaindlæsningen i Match, er ydbygget så der udover EndpointID og PartyID, nu også tjekkes 

mod CompanyID i OIOUBL-filen, når en faktura skal henføres til en specifik leverandør. 

 

https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2901
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6031

