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Varesøgning 
 

Mulighed for at vende filtre 
 

Det er med indeværende release nu også muligt, som i de resterende applikationer i Tricommerce, 

at vende påførte filtre i varesøgningen - således at disse bliver udeladt fra søgningen. 

Dette foretages ved først at påføre filtret, som i dette eksempel en given UNSPSC-kategori, og så 

herefter holde musen hen over knappen og klikke på øjet for “vend filter”.  

 

 
 

Dette kan foretages på alle de filtre man ønsker, og efterfølgende vil disse markeres med rødt i 

stedet for grønt: 

 

 
 

Hvis man efterfølgende gemmer sin søgning og filtrering som ‘kundetilpasset filter’, gemmes dette 

naturligvis inkl. de vendte filtre.  

Denne funktionalitet vil gøre det lettere at udelade grupper af varer. Hvor man tidligere positivt 

skulle vælge alle andre filtre end dét, man måtte ønske at udelade fra søgningen, kan man nu i 

Varesøgning blot vælge det filter, man ønsker at udelade (og vende dette). 
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UNSPSC-filtre per UNSPSC-niveau i filtreringspanel 
 

Det er nu muliggjort at få konfigureret og aktiveret anvendelse af UNSPSC-niveauer som aktive 

filtre i varesøgningen. Det er et stærkt værktøj, hvis man som organisation ønsker at påbegynde 

arbejde med at sammenkoble fra egne kategorier (definerede som kundetilpassede filtre), baseret 

på UNSPSC-kategorier modtaget fra leverandørerne. 

 

 
 

Kombineret med den nye funktion til at “vende filtre”, kan man dermed også opbygge sine 

kundetilpassede filtre (evt. i flere egne niveauer også) til at udelade givne UNSPSC-kategorier fra 

søgningen. 
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Manglende miljømærker 

 
Leverandører kan benytte forskellige metoder, til at levere deres katalogdata. En af metoderne 

understøttede kun at det første miljømærke blev importeret ved brug af samme nøgle for 

angivelse af miljømærker. Denne proces er blevet justeret således, at eventuelle flere mærker også 

importeres. Det vil sige at flere miljømærker nu indlæses og vises, uanset hvilken metode for 

katalogupload leverandøren anvender. 
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Generelt 
 

Mulighed for at gemme søgeord som fritekstfiltre 

 
Det er nu muligt at påføre søgeord som aktive filtre i forbindelse med søgninger. Dette kan bruges 

til at kunne aktivere flere søgeord, samt eventuelt at begrænse disse søgeord til udelukkende at 

gælde for givne felter.  

Ligeledes kan disse fritekstfiltre anvendes i kombination med vendte filtre, så givne søgeord ønskes 

udeladt fra søgninger og/eller de kundetilpassede filtre, man ønsker at arbejde med. 

For at tilføje et søgeord som aktivt filter klikkes på ikonet som fremkommer i søgefeltet, når man 

på begynder sin indtastning. 

 

 
 

Herefter tilføjes søgeordet som aktivt filter i linjen “Aktive filtre”: 

 
 

Der kan efterfølgende tilføjes flere fritekstfiltre: 
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Hvis man i stedet for at tilføje søgeordet som tilføjelse til søgningen, ønsker at fravælge det, kan 

man ved at klikke på “Vend filter” (ved at føre musen over det aktive filter), udelade/ekskludere 

søgeordet for den aktive søgning. 
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Som nævnt i begyndelsen af beskrivelsen af denne funktion, er det ligeledes muligt at afgrænse 

søgeordet til kun at gælde i et givent felt – kunne f.eks. være i varenavnet.  

Det kunne f.eks. være et tilfælde, hvor søgeordet går igen på tværs af flere felter, men det reelt kun 

er for et af felterne, man ønsker at filtrere, som eksemplificeret nedenfor. 

 

 
 

For at afgrænse, klikkes på “Vælg fritekst søgefelt”-knappen, som fremkommer ved at holde musen 

over fritekstfiltret. 

 

 
 

Herefter fremkommer en dialogboks, hvori man kan specificere hvilket felt (og søgeord), man 

ønsker at filtrere efter.  
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Når et felt er valgt, og valget er gemt, vil der i filtret under “Aktive filtre”, blive tilføjet hvilket felt, 

der er afgrænset til; i dette tilfælde fritekstsøgninger i ‘Varenavn’ der indeholder ordet ‘demo’. 

 

 
Hvis dette filter vendes, som tidligere beskrevet, vil den aktive søgning blive tilpasset til at 

frasortere alle varer som indeholder ordet ‘demo’, men stadig medtage alle varer, som i vores 

eksempel her kommer fra leverandøren “Demo Supplier”. 

 

 
 

Denne funktionalitet kan anvendes til enkelte søgninger, og er især brugbar, hvis den kombineres 

med arbejdet omkring anvendelse af ‘kundetilpassede filtre’. 
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Dashboard 
 

Visning af antal kataloger til godkendelse 

 
Enkelte kunder har oplevet at antallet vist i ‘Aktiviteter’ på forsiden har været fejlagtigt. Årsagen 

hertil er udbedret, og nu bliver antallet af kataloger til godkendelse vist korrekt. 

 

 
 

 

 

Bestilling 
 

Stående ordrer og prokura 
 

Kunder, som benytter sig af prokura regler, har oplevet, at deres stående ordrer skulle godkendes 

hver gang, en kørsel skulle generere en ordre. Hvis en bruger ikke selv har haft prokura, men har 

fået godkendt sin stående ordre af en bruger med prokura - så skulle ordrer - jf. kørselsfrekvensen 

sendes til leverandøren uden at de igen skulle godkendes. Dette er nu løst så ordrer bliver sendt 

automatisk som tiltænkt. 

 

Leveringsadresse ved kopiering af ordre 

 
Tidligere kunne man opleve at den indtastede ‘alternative adresse’ ikke blev overført på den 

nyoprettede ordre ved kopiering af en ordre afsendt til leverandøren. 

Dette er nu løst, således en indtastet adresse vil blive kopieret til den nye ordre. Dog vil der stadig 

være en kontrol i forhold til angivet standard-leveringsadresser. En evt. standardadresse defineret 

på en organisation eller bruger vil vægte højere end den påsatte adresse fra ordren, der kopieres 

fra. 
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Filtrering på tildelte dokumenter 

 

Enkelte kunder har oplevet, at deres brugere ikke har kunnet se dokumenter, som de har været 

inde over (f.eks. en rekvisition sendt til godkendelse) på trods af at have filtreret på “Alle mine 

dokumenter” eller “Alle dokumenter” under ‘Tildelt’ sektionen i filtreringspanelet. Årsagen til dette 

er nu udbedret. 

 

 
 

 

Leverandør 
 

Understøttelse af leverandørspecifikke felter i Punch-out 
 

Nogle leverandører understøtter at sende leverandørspecifikke oplysninger med retur til 

indkøbskurven ifm. Punch-out. Disse oplysninger varierer fra leverandør til leverandør, og derfor 

har disse oplysninger hidtil ikke kunne indlæses i Tricommerce løsningen. Dette skyldes at vi som 

udgangspunkt ikke kender den enkelte leverandørs anvendelse af ”custom”-felter. 

 

Med denne release bliver det muligt, efter opsætningen er lavet for den enkelte Punch-out aftale, 

at overføre yderligere informationer fra leverandørens webshop, som f.eks. leverandørspecifikt 

kundenummer eller fastsat leveringsdato fra webshoppen. Især leveringsdatoen bliver ofte fastsat 

hos catering-leverandører, og hvis indkøberen undlader at påsætte samme leveringsdato på ordren 

i Tricommerce, kan det være en potentiel fejlkilde. 

Vi understøtter også at håndbære informationer direkte fra webshoppen via ”custom”-felter i 

overførslen til samme custom-felter på f.eks. en OIOUBL-ordre. 

 

Bemærk at det ikke vil være muligt at ændre ordrer i Tricommerce før ordreafsendelse, som f.eks. 

rette i kataloglinjer eller skifte leveringsdatoen, hvis der er overført yderligere information fra 

leverandørens webshop. 

 

Udgifter til opsætning og konfiguration relateret til Punch-out og ordreintegrationer vil typisk blive 

afholdt af leverandøren, men kontakt gerne support@tricom.dk, såfremt I ønsker yderligere 

https://app.clickup.com/t/44265g
https://app.clickup.com/t/44265g
mailto:support@tricom.dk
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information og dialog vedrørende denne funktionalitet. Hvis I allerede nu kender til leverandører 

dette kunne være oplagt for, må de naturligvis også gerne kontakte os. 

 

Administration 
 

Mulighed for at afgrænse brugere til udelukkende at have “Se-rettigheder” i 

Varesøgning samt Bestilling i Tricommerce. 

 
Det er nu muligt at give udvalgte brugere adgang til udelukkende at må se varer og ordrer i 

Tricommerce. Disse brugere vil således ikke kunne bestille varer fra platformen eller blive en aktiv 

del af godkendelsesprocessen, men de vil få mulighed for at se og revidere varer og 

ordrehandlinger foretaget i løsningen. 

 

Når “Kun se-rettigheder" er tildelt til brugeren under hhv. Varesøgning og Bestilling begrænses 

brugeren med følgende: 

 

Varesøgning 

 

• Adgang til indkøbskurven fra Varesøgning fjernes 

• Knappen "Tilføj til kurv” fjernes fra varesøgningen (i alle listevisninger) 

• Knappen "Tilføj til kurv” fjernes fra varedetaljerne 

• Knappen "Tilføj til kurv” fjernes fra "Type ahead" søgeboksen på ‘Hjem’ siden 

• Knappen "Tilføj til kurv” fjernes fra menuen der fremkommer når flere varer fra listen er 

valgt 

• Knappen "Tilføj til kurv” fjernes fra varesammenligningen 

• Knappen "Tilføj til favoritliste” fjernes fra varesøgningen (i alle listevisninger) 

• Knappen "Tilføj til favoritliste” fjernes fra varedetaljerne 

• Knappen "Tilføj til favoritliste” fjernes fra menuen der fremkommer når flere varer fra listen 

er valgt 

• Menuen “Favoritlister” fjernes fra varesøgningen 
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Bestilling 

 

• Adgang til indkøbskurven fra Bestilling fjernes 

• Alle muligheder for at foretage handlinger på en ordre fjernes fra ordreoversigten 

• Alle muligheder for at foretage handlinger på ordrer fra menuen der fremkommer når flere 

ordrer fra oversigten er valgt fjernes 

• Alle muligheder for at foretage handlinger på en ordre fra ordredetaljer fjernes (send, 

videresend, kopier, slet, opret stående ordre, etc.) 

• Muligheden for at tilføje kommentarer fjernes (ok at læse) 

• Muligheden for at tilføje filer fjernes (ok at læse) 

• Muligheden for at tilføje kontering fjernes (ok at læse) 

• Muligheder for at tilføje flere varer til ordrer (katalog og fritekst) fjernes 
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For at aktivere denne funktion vil der være et betalbart konfigurationsarbejde. Adgang til denne 

funktion samt priser og yderligere information kan rekvireres ved at kontakte Tricom Support på 

support@tricom.dk. 

 

 

Mulighed for automatisk deaktivering af brugere, der ikke har anvendt løsningen i 

en periode 

 

Det er nu muligt at tilkøbe funktionalitet for at deaktivere brugere automatisk, hvis brugeren ikke 

har været aktiv på platformen gennem længere tid (f.eks.  tre, seks eller tolv måneder). Den 

ønskede periode bestemmes af jer som organisation og konfigureres af Tricom. 

Når funktionen aktiveres, vil det ligeledes være gældende bagudrettet. Brugere, som falder ind 

under denne automatiske deaktivering vil kunne genaktiveres af administratorer. 

 

mailto:support@tricom.dk
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For at aktivere denne funktion vil der være et betalbart konfigurationsarbejde. Adgang til denne 

funktion samt priser og yderligere information kan rekvireres ved at kontakte Tricom Support på 

support@tricom.dk. 

 

 

Visning af indhold i rullegardiner i dataadministrationen 

 

Der er tilføjet funktionalitet i dataadministrationsrapporterne, så det nu er muligt at holde musen 

henover valgmulighederne i et rullegardin, og få vist den fulde tekst. 

Dette kunne tidligere være en udfordring, såfremt der var tale om lange værdier/tekster. 

 

 
 

 

mailto:support@tricom.dk
https://app.clickup.com/t/4423gnHYPERLINK%20%22https:/app.clickup.com/t/44265g%22
https://app.clickup.com/t/4423gnHYPERLINK%20%22https:/app.clickup.com/t/44265g%22
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Definering af fraværsassistenter  

 

Da man skal vælge en person som fraværsassistent, har det ikke givet mening at man kunne se 

Gruppe samt Organisation i vælgeren.  

 

¨ 

 

Derfor er disse faner fjernet, og man kan nu kun vælge/søge på brugere, når fraværsassistent 

sættes. 
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Ikke-relevant dialog boks fjernet i forbindelse med validering 

 
Når man har tilføjet ændringer til en dataadministrationsrapport, kan man vælge at trykke Valider 

alt, eller Valider ændrede. Dataadministrationen viste en dialog boks, som gav indtrykket af, at man 

var ved at overskrive eksisterende oplysninger, når man trykkede Valider ændrede. Da der kun er 

tale om en validering og ikke en import, så skulle denne dialogboks naturligvis ikke vises. I stedet 

vises den grønne ”toast besked” i højre hjørne, forudsat at de indtastede ændringer klarer 

valideringen. 

 

 
 

 

Kontrakter 
 

Sortering på prisudvikling 

 
Enkelte kunder har oplevet at deres sortering på prisudvikling kunne resultere i en fejlsituation. 

Denne fejl er nu løst, så sorteringen tager højde for denne hændelsestype.  
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Modtagere på fane gemmes ikke korrekt under skabeloner 

 

Nogle brugere har oplevet, at de ikke kunne afgrænse synligheden i skabelonen for faner og/eller 

felter. Dette er nu løst, så den gemte opsætning slår igennem, og at indholdet igen kun vises eller 

skjules for valgte brugere, grupper eller organisationer.  

 

 
 

 

Manglende værdier ved eksport af data fra aftaleoversigten 

 
Kunder, der anvender såvel Fakturaanalyse- og Kontraktapplikationerne i Tricommerce, har oplevet 

at oplysninger omkring kontraktværdi, primoposteringer og informationer om forbrug på aftalen, 

fejlagtigt ikke fremgik i Excel-data ved eksport af data via aftaleoversigten i ‘Kontrakter’. 

Dette er nu rettet. 
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Linje-godkendelse af hele søgeresultat 

 
Hvis man har ønsket at godkende store dele af sit katalog, så har man skulle søge varerne frem, og 

scrolle ned i bunden, lade siden hente flere varer frem, og gentage processen til alle fremsøgte 

varer var synlige på siden. Herefter kunne man via top markere alle fremsøgte varer, og dernæst 

benytte den øverste menu til enten at godkende eller afvise. Denne funktionalitet bevares. 

 

 
 

Fremover kan man nu også nøjes med at benytte knapperne Godkend fremsøgte eller Afvis 

fremsøgte. Godkendelsen vil forholde sig til det antal søgeresultater der fremgår af overskriften 

”Resultater”.  

Hvis man åbner et katalog uden at lave en specifik søgning, så vil handlingen gælde alle varer i 

kataloget (det aktuelle resultat = alle varer i kataloget). 
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Flere justeringer af Excel kontraktudtræk 

 
Nogle felter blev tidligere angivet med True/False værdier i Excel-eksporten for kontrakter. Disse er 

nu oversat til Ja/Nej. Dette giver en mere læsevenlig eksport af kontraktdata. 

 

 
 

Indkøbsanalyse 
 

Grafer i underorganisationer 

 
Nogle kunder har oplevet, at det kun var muligt at vise visse grafer i top-organisationen, og at 

graferne ikke kunne vise afgrænsede data, hvis man skiftede længere ned i organisationen. De 

situationer hvor denne afgrænsning ikke kunne vises, er nu rettet således at brugere længere nede 

i hierarkiet igen kan se deres egne grafer afgrænset på deres aktuelle niveau i organisationen. 
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IndFak-specifikke punkter 

 
[IRD-6591] Økonomistyrelsen: Navneændring - Nyt Logo i IndFak&RejsUd  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6591 

 

I forbindelse med navneændringen, så har vi tilrettet logo fra Moderniseringsstyrelsen til 

Økonomistyrelsen, de steder i løsningen, hvor det fremgår. 

 

  
 

 

 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6591
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[IRD-6002] Der figurerer slettede leverandører under "Leverandørstandarder" 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6002  

 

Vi har været vores dataadministrationsrapporter igennem og sikret, at de ikke længere trækker 

data ud som de markerede herunder. Skulle man, mod forventning, stadig opleve indhold, der 

burde udelades - må man meget gerne give vores support besked med konkrete eksempler.  

       

 
 

 

[IRD-6441] Fejlkode ved annullering af ordre 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6441 

 

Nogle kunder har haft ældre aktive fritekstordrer liggende, som blev oprettet tilbage i den gamle 

Silverlight løsning. Når de så forsøgte at åbne dem for at annullere dem, blev de mødt af en sky og 

en teknisk fejlbesked. Vi har sikret at eventuelle gamle ordrer nu kan åbnes og annulleres uden at 

en sur sky fremkommer.  

 

 
 

 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6002
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6441
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6441
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[IRD-6504] Sagsopgave kommer ikke på trods af opsætning i 

Dimensionsværdistandarder  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6504 

 

Opsætningen af Alias er justeret således at sagsopgave også automatisk bliver sat på konteringer.  

 

 
 

 

 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6504HYPERLINK%20%22https:/app.clickup.com/t/44265g%22
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6504HYPERLINK%20%22https:/app.clickup.com/t/44265g%22
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[IRD-6328] Skift af login-organisation på bruger 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6328  

  

Nogle brugere har oplevet, at de har været i gang med at rette en brugers detaljer, men fordi man 

samtidig har forsøgt at skifte login-organisationen, så mistede man sine andre ændringer, fordi 

disse ikke var blevet gemt endnu.  

For at undgå at miste igangværende ændringer, låses genvejsikonerne samt kontekstvælgeren 

fremadrettet, når brugeren sættes i redigerings tilstand. 

 

 
 

 

[IRD-6394] BrugerID fremgår ikke af ”Vælg modtager” 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6394 
 

Der er tilføjet bruger ID til navnene i “Vælg bruger” panelet i Administrationen. Dette for at sikre at 

man vælger den rette bruger, ved f.eks. enslydende navne. 

 

 
 

 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6328
https://app.clickup.com/t/44265g
https://app.clickup.com/t/44265g
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6394
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[IRD-6524] Error popup forsvinder ikke, når vi klikker på Genindlæs mv. 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6524 

 

Fejl, som beskrevet i MirJir er udbedret. Der kan foretages fuld validering via “Valider alt” straks 

efter indlæsning af rapport, og ikonet for evt. fejlbeskeder nulstilles nu ved genindlæsning af 

dataadministrationsrapporter. 

 

 

[IRD-4089] QA - Opret ordre virker ikke  
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-4089 

 

En bruger oplevede, at det ikke var muligt at oprette ordrer i testmiljøet. Årsagen var, at 

postnummerfeltet kunne udfyldes med over 15 karakterer i Administration – mere end det 

maksimale antal karakterer, som en ordreoprettelse kunne håndtere. Antal karakterer er nu 

begrænset, så problemet ikke opstår igen. 

 

 
 

 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6524
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6524
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-4089HYPERLINK%20%22https:/app.clickup.com/t/46gb9jHYPERLINK%20%22https:/app.clickup.com/t/44265g%22%22
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-4089HYPERLINK%20%22https:/app.clickup.com/t/46gb9jHYPERLINK%20%22https:/app.clickup.com/t/44265g%22%22
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[IRD-5951] Strammere validering af CVR til leverandøraktivering. 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5951 

 

En kunde har fået oprettet en del leverandøraktiveringer med CVR-numre, som ikke var valide. 

Derfor har vi strammet op på valideringen, således at der udføres et såkaldt modulus-11 tjek.  

Modulus-valideringen sikrer, at det indtastede CVR nummer også er korrekt, da det sidste ciffer i 

CVR-nummeret er et checkciffer, som afvises, hvis det ikke kan beregnes korrekt. 

Hvis man kopierer DK######## ind i feltet, vil DK automatisk blive fjernet, så kun ######## står 

tilbage, og det vil - forudsat beregningen er korrekt - accepteres som et godkendt CVR-nummer.  

 

Hvis f.eks. DK:######## kopieres ind, så vil :######## stå tilbage. Dermed vil CVR-nummeret 

blive afvist, da der ikke er tale om et korrekt CVR-nummer.  

 

 
 

 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5951
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[IRD-6329] Kontekstorganisationer opdateres ikke ved relationer 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6329 

 

Hvis man valgte at tildele en bruger en sidestillet organisations adgang, så kunne man ikke se 

denne i Kontekstorganisation vælgeren, så man kunne tildele roller i denne kontekst. Dette kan 

afhjælpes ved enten at lukke brugeren og åbne brugeren igen, eller alternativt trykke Ctrl+F5 for at 

genindlæse brugeren. Herefter er den nye adgang tilgængelig i kontektsvælgeren. 

 

 
 

 

[IRD-6525] Administrator skal have rettigheder til "Kundespecifik 

produktinformation" 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6525 

 

Man skulle tidligere have rollen indholdsansvarlig i kombination med systemadministrator, for at 

kunne tilgå Kundespecifik produktinformation i Dataadministrationen. 

Vi har tilpasset rollen for den lokale systemadministrator, så Kundespecifik produktinformation kan 

tilgås, uden at det er nødvendigt at have rollen som indholdsansvarlig. 

  

 

[IRD-6387] Sletning af brugere skal kun kunne ske fra Global systemadministrator 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6387 

 

I Administration er det ikke længere muligt at slette en bruger. Hvis en bruger skal slettes, så skal 

dette ske via Dataadministrationen, og det vil kun være muligt hvis man har en Global 

administrations-rolle. 

 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6329
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6525
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6387
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[IRD-6172] Visning af organisations navn/bogføringskreds på afsendte beskeder. 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6172 

 

Beskederne der sendes via mail, indeholder nu automatisk en angivelse af den organisation, som 

brugeren er logget ind i, når der afsendes en besked.  

 

 

 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6172
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[IRD-6060] Match fejlberegner totaler ved samlerabat 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6060 

 

Når ChargeIndicator i en faktura AllowanceCharge er false, så indikerer den at der er tale om en 

rabat. Hvis den er true, så er der tale om et gebyr. 

Vi har tilrettet således at AllowanceCharge med ChargeIndicator = true udelukkende benyttes til 

eventuelle gebyrer, og tilføjet et nyt felt til ChargeIndicator = false til eventuelle rabatter. Gebyrer 

bliver tilføjet, rabatter bliver fratrukket således at fakturatotalen vises korrekt.  

 

 

 

 

  

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6060
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[IRD-5905] Det er ikke muligt at fjerne en ekskluderet gruppe på en aftale 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5905 

 

Hvis man nede i organisationshierarkiet vælger at ekskludere f.eks. en gruppe fra at kunne se en 

aftale, så har det hidtil ikke været muligt at fjerne denne ekskludering igen. Hvis man loggede ind 

højere i organisationen, fandt frem til ekskluderingen og fjernede denne igen, så blev det ikke 

gemt. Dette er nu rettet, så IndFak gemmer, at en ekskludering på et lavere niveau igen fjernes. 

 

 

[IRD-5386] Match 2.0 - Leverandørnavn på engangsleverandører vises ikke i oversigt 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5386 

 

Engangsleverandører fremgik tidligere af Match ordrelisten som [onetimevendor] 

De vil nu fremover fremgå med det navn, som de blev oprettet med. 

 

 
 

 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5905
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5386

