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Dashboard
Genveje til brugertilpasset aftalefilter via Dashboard aktiveres nu korrekt
Man kunne tidligere opleve at brugertilpassede filtre indsat på forsiden, ikke blev aktiveret med det
aktuelle søgeresultat ved anvendelse. Dette kunne medføre, at eksemplet herunder blot ledte frem
til aftalemodulet, men at det aktuelle filter ikke blev påsat. Dette er nu rettet, så linket til den
brugertilpassede filtrering fremover bliver aktiveret korrekt.

Gendannelse af oprindelig tekst i ’Informationswidgets’
Nogle brugere har oplevet, at gendannelse af oprindelig tekst i informationsbokse – såfremt man i
en underorganisation havde valgt at overskrive information fra overliggende organisation, ikke var
mulig at gendanne ved klik på funktionaliteten herfor. I stedet oplevede man, at
informationsboksen blev ”blanket”.
Dette er nu udbedret, og funktionaliteten vil virke efter hensigten.
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Før klik på link for gendannelse af tekst:

Efter gendannelse vil den oprindelige, nedarvede, tekst atter vises:

4

”Mente du…” funktionen er aktiveret igen
Denne søgeassistent har været fraværende i en periode, men er nu igen at finde i løsningen. Det
betyder, at eventuelle genkendte stavefejl nu leder i retning af varer der findes i platformen:
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Valuta er nu inkluderet i data-eksport
Generelt ville de fleste af vores kunder kun opleve én valuta i deres indkøbsløsning. Vi har flere
multinationale kunder, som har behov for flere forskellige valuta i samme system. Derfor har vi
tilføjet valuta til eksport-funktionen, der ligger under Varesøgning:

6

Bestilling
Linjeskift bevares fremover i kommentarer
Tidligere har det været muligt, at indsætte linjeskift i kommentarer men dette blev dog ikke vist. I
stedet blev en kommentar blot skrevet i én lang tekst. Det har været et ønske, at linjeskift blev
bevaret i den indsatte kommentar.

Linjerne er hidtil blevet lagt i forlængelse af hinanden som det kan ses herunder:

Dette er nu blevet rettet, så eventuelle linjeskift angivet i kommentaren fremover gemmes til
læseren. På denne måde, kan forfatteren af kommentaren opdele den for læsevenlighed hvis
ønsket.
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Korrekt enhedsbetegnelse ved varemodtagelse
Hvis en vare var angivet med en indholdsbeskrivelse, blev enhedsbetegnelsen i kolonnen
”Varemodtaget” vist som indholdsenheden, og ikke salgsenheden, som den burde.
I eksemplet herunder ville varemodtagelsen af 1,00 stk. være angivet som varemodtagelse af 1,00
centiliter. Denne fejl er blevet rettet, så varemodtagelsen nu modsvarer bestillingsenheden.
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Korrekt enhedsbetegnelse ved minimums bestillinger
Hvis en vare var angivet med en indholdsbeskrivelse, blev enhedsbetegnelsen i
minimumsbestillingen vist som indholdsenheden, og ikke salgsenheden som den burde.
I eksemplet herunder, ville minimumsbestillingen 5 stk. være angivet som minimumsbestilling af 5
gram. Dette er blevet rettet, så minimumsbestillingen nu er retvisende.
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Administration
Profilbilleder bliver nu også vist i brugeroversigten
Hvis en bruger har valgt at uploade sit billede på sin profil, bliver billedet nu også vist i oversigten
over brugere. Administratorer kan dermed med fordel opfordre sine brugere til at lægge et billede
ind på deres profil, hvis de ønsker dette.
Billedet kan - ligesom i varesøgningen, vises i en større udgave ved at klikke på billedet i listen.
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Kataloggodkendelse
Dynamisk visning af antal varer i kataloggodkendelsen der afventer behandling
Hidtil har kolonnen ”Afventer behandling” vist, hvor mange varer som afventede en behandling i
det aktuelt fremsendte katalog.

Hvis man godkendte enkelte varer, blev ovenstående tæller dog ikke altid opdateret, i forhold til de
tilbageværende varer, som afventede en godkendelse eller afvisning.

Denne tæller viser fremover, hvor mange varer der reelt skal tages stilling til med enten en
godkendelse eller en afvisning, inden det aktuelle katalog fjernes fra listen i kataloggodkendelsen.
Bemærk, at der fra godkendelsen og indtil listen er opdateret kan gå et par minutter til antallet er
opdateret.
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Oprettelse af ”tomme” Varegrupper, samt antal aktive varer i Varegruppen
Hvis man oprettede en varegruppe uden at starte med at tilføje varer til gruppen, fik man en
fejlbesked - men varegruppen blev dog oprettet. Fejlbeskeden er nu fjernet, så man kan oprette
varegrupper og efterfølgende tilføje varer til varegruppen.

Antallet af varer i respektive varegrupper, inkluderede tidligere også inaktive varer. For at undgå
tvivl er tælleren opdateret, så det kun er aktive varer som tælles med i oversigten.
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Udsøgning af kommende aftaleudløb med ”Gyldig til” filteret
Hidtil har ”Gyldig til” filtreringen filtreret på aftaler som var udløbet indenfor seneste valgte
perioder. Det har indtil nu ikke været muligt, at benytte filteret til at finde aftaler med et fremtidigt
udløb indenfor de faste perioder.
Med denne opdatering er periodevælgeren udvidet med flere Næste xx dage, for at give et hurtigt
overblik over kommende aftaleudløb i aftalelisten.
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Inkluder ”Startdato” og ”Gyldig til” datoer i eksport af aftaler
Muligheden for at inkludere start- og slutdatoer når aftaleoversigten eksporteres fra Excel har
været efterspurgt og er nu tilføjet i løsningen:

14

IndFak-specifikke punkter
[IRD-6976] Ingen beskrivelse ved password styrke
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6976

Under Min Profil kan man skifte sit kodeord.
På denne side findes linket Adgangskodens styrke

Denne dialogboks manglede en forståelig beskrivelse af hvad den stærke adgangskode skal
indeholde. Denne beskrivelse er nu rettet, så den også fremgår under Min Profil.
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[IRD-6858] Fejl i filtrering i Administration - brugere

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6858 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3202

Gruppefilteret blev ikke opdateret korrekt, så antallet af medlemmer af den enkelte gruppe viste
det faktiske antal medlemmer.
Samtidig fik man en fejlbesked, hvis man klikkede på ”Ikke angivet” for at se en udsøgning på
brugere uden tilknyttede gruppemedlemskaber.
Begge filtreringer er rettet med denne release.
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