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Varesøgning 

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling 

Støtter denne vare op om et eller flere af FN’s verdensmål? 
 

Tricom støtter op at sikre bæredygtige indkøb, og introducerer nu muligheden for at indsætte 
ikonerne fra FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på udvalgte varer. 
Herunder er et eksempel med de nye ikoner, som kan tilføjes: 

 
 

Eksemplet herover er naturligvis et tænkt eksempel, men de let genkendelige markeringer kan nu 
angives på vareniveau. I filteret får man herefter mulighed for at kunne fremsøge de aktuelle varer, 
som har fået et eller flere af FN’s markeringer: 

 
 

 
Læs mere om verdensmålene her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 
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Generelt 

Link til at rydde filtre tydeliggøres 
Linket, man rydder filtre med, har fremadrettet et lille rødt kryds. Føres musen hen over teksten, ses 
det nu, at det er et link, man kan trykke på, da linket markeres med en understregning: 

 

 
Visning i fuldskærm 

Kan I ikke lave mere skærmplads, så vi bedre kan arbejde med løsningen? 
Dette er en forespørgsel, vi har mødt fra flere brugere. 

 
Vi introducerer derfor en lille brugbar feature, der åbner løsningen i fuldskærmvisning (svarende til 
at klikke <F11> i de fleste browsere), og dermed udnytter pladsen på skærmen bedre. 

 
I øvre højre hjørne af hver applikation vil I fremover kunne se et ikon for at åbne fuldskærmvisning: 
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Herefter vises løsningen i skærmens fulde bredde. 
For at afslutte visningen klikkes blot på ikonet igen (eller <F11>): 

 

 
Søgning i filtreringspanelerne 
Filtreringspanelerne i applikationerne Bestilling og Kontrakter har fået en søgefunktionalitet, så man 
let kan filtrere på felt-typerne. 
Det kan være en hjælp til et bedre overblik, når man skal sætte sin filtrering, og der er mange felter 
der kan filtreres på: 
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Bestilling 

Bekræft sletning af ordrelinjer 
Hvis man markerer en eller flere ordrelinjer, så vises multifunktionslinjen. 
En valgmulighed er Slet valgte, som ligger tæt på funktionen Kontér valgte. 
Tidligere blev linjerne fjernet, uden at man bekræftede, at det var hensigten, men med denne 
release tilføjer vi en advarsel, som informerer om, at varer er ved at blive fjernet fra en bestilling. 
Det vil fremadrettet give brugeren et ekstra klik at fjerne ønskede varelinjer. Det er dog en mindre 
pris mod risikoen for at miste mange ordrelinjer, hvis man havde til hensigt at kontere dem, men 
ramte det forkerte link: 
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Mulighed for at tildele dokumenter i godkendelsesflow tilbage til sig selv 
Det er nu muligt, såfremt I som organisation tilvælger det, for rekvirenter og indkøber at tildele 
rekvisitioner/ordrer tilbage til sig selv, så længe at dokumentet er i godkendelsesproces (og endnu 
ikke er fremsendt til leverandøren). 

 
Dette kan være brugbart i tilfælde af, at man ønsker at sende dokumentet til en anden bruger end 
oprindeligt, eller man f.eks. ønsker at tilføje yderligere information til dokumentet: 

 

Når dokumentet er tildelt tilbage til en bruger, kan det håndteres på lige fod med alle andre 
dokumenter, man måtte have tildelt som bruger. 

 
Tag venligst kontakt til Tricom Support, såfremt I ønsker denne funktionalitet aktiveret for jeres 
organisation. 

 
Alle med adgang til en stående ordre skal kunne se kørselsfrekvensen 
Det er nu muligt for alle brugere med adgang til en stående ordre at kunne se kørselsfrekvensen 
for den pågældende stående ordre. 
Er ordren ikke tildelt brugeren, vil brugeren blot have mulighed for at se den opsatte 
kørselsfrekvens; ej redigere heri. 
For at se den konfigurerede kørselsfrekvens, klikkes på knappen “Kørselsfrekvens” i toppen af 
ordren: 

 

 
Herefter åbner et ikke-redigerbart panel med den konfigurerede kørselsfrekvens: 
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Manglende notifikation ved fremsendelse af ordre til leverandør 
Tidligere kunne man opleve at rekvirent og godkender ikke modtog en advis via mail, når ordren 
blev fremsendt til leverandøren. 
Det kunne betyde, at rekvirenten var udvidende om, hvornår godkender måtte have godkendt 
ordren, og dermed fremsendt til leverandøren, medmindre rekvirenten fremsøgte sin 
rekvisition/ordre direkte i løsningen. 

 
Notifikationen er dækket ind under “Ordrestatus ændret” under brugerens redigering af “Min 
profil”. Såfremt brugeren ikke længere ønsker at modtage notifikationer herom, er det blot at 
fjerne fluebenet under “Mail notifikationer” i sin profil: 
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Filtrering på efterregistrerede ordrer 
Der har været efterspurgt en mulighed for i ordreoversigten at kunne filtrere specifikt på ordrer, 
som er oprettet som “Efterregistreringer” - dvs. ordrer oprettet på baggrund af allerede foretaget 
indkøb, og ordredokumenter, som dermed ikke er fremsendt til leverandøren. 

 
I filtreringspanelet er det nu muligt at vælge “Efterregistrering” som filter, og vælges “true” heri vil 
brugeren udelukkende blive præsenteret for ordrer der er oprettet som efterregistreringer: 
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Kontrakter 

Sletning af rammeaftaler 
Vi har oplevet, at enkelte kunder ved sletning af rammeaftaler, ikke har været bevidste om, at en 
sletning heraf også indebærer, at underliggende aftaler ligeledes slettes. 

 
Vi har derfor nu tilføjet en dialogboks, hvori den kontraktansvarlige bliver gjort opmærksom på, at 
handlingen også vil påvirke alle underliggende aftaler til rammeaftalen: 

 

 
Der er i dialogboksen ligeledes mulighed for at se hvilke aftaler, der er tale om, ved at klikke på 
linket “Se aftaler (i ny fane)”, som åbner aftaleoversigten, filtreret på de aftaler, der vil blive påvirket 
af sletningen, på en sidestillet fane: 

 

For at komme tilbage til at udføre den ønskede handling, klikkes blot på den oprindelige 
browserfane. 
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Eksport af kontrakter med Kontaktpersoner og Milepæle 
Vi har løbende arbejdet på at gøre Excel eksporten mere læsevenlig. 
Kontaktpersoner og milepæle udlæses ikke længere som xml-elementer, men i stedet med skiftevis 
overskrift og indhold: 
Før: 

 
Nu: 

 

Match 

Overskriftlinje forbliver fast ved scroll 

Ved oprettelse og redigering af matchregler, har vi låst overskriftslinjen, så den bliver i toppen af 
billedet, når man scroller ned i opsætningen. 
På den måde kan man hele tiden se, hvilken regel, man arbejder med, og man har samtidig 
mulighed for at gemme mm. uden behov for at scrolle tilbage til toppen: 
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IndFak 

Disponent må ikke kunne ændre på ordren (antal, beløb) og afsende direkte til leverandør 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5881 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2963 

 
Modst har oplevet udfordringer omkring brugere som er disponenter har kunne ændre ordren og 
afsende til leverandører. Både i forhold til antal og tilføje flere varer, anden leveringsadresse, 
varemodtagelse ikke påkrævet mv. 

 
Modst har valgt personadskillelse på ordrene, så én bruger er indkøber og en anden disponent. 
Men hvis disponent ændrer ordren, så har han kunne sende afsted uden at indkøber har skulle ind 
over ordren igen. 

 
Som følge heraf er der nu, efter Modst’ ønske lukket af for at disponent kan (alle brugere i gruppen 
”Rolle IndFak: Disponent”): 

 
• ændre antal og beløb 
• tilføje flere varer til ordren 
• ændre til anden leveringsadresse 
• ændre leveringsdato 
• ændre værdierne i afkrydsningsfelterne under sektionen ”Ordreinformation”. 
• tilføje nye linjer 

 
Ønsker disponenten ændringer/tilføjelser til ordren skal han derfor afvise ordren, og i beskedfeltet 
der fremkommer at angive hvad han ønsker indkøberen skal ændre. 

 
Disponenten kan naturligvis stadig tilføje kommentarer, filer, kontere og foretage 
konteringsopsplitninger på ordren. 

 
Nedenfor er illustreret på et ordreeksempel hvad der låses ned for: 
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Notifikationer mangler modtagelse, når der sendes ordre til leverandør 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6111 / Ingen modsvarende IRU 

 
Notifikationer for: Aktivitet opdateret er blevet rettet så de igen sendes korrekt ud. 

 
Hvis rekvirenten både er indkøber og godkender 
Subject: Din rekvisition {requisitionnumber} er sendt til leverandøren. 
Body: Din rekvisition {requisitionnumber} er sendt til leverandøren {suppliername}. 

 
Hvis rekvirenten kun er indkøber og ikke selv godkender 
Subject: Din rekvisition {requisitionnumber} er godkendt og sendt til leverandøren. 
Body: Din rekvisition {requisitionnumber} er godkendt og sendt til leverandøren {suppliername}. 

 
{requisitionnumber} = Det midlertidige ordrenummer 
{suppliername} = Navnet på leverandøren 

 
Samtidig har Modst spurgt indtil forskellen på ordre afvist/slettet/annulleret notifikationen. 
Hjælpeteksten er tilpasset, så den præciserer forskellen mellem de 3 typer. Denne tekst vil blive 
opdateret senest i forbindelse med, at IndFak produktion opdateres med Tricom 72. 

 
Systemskærmbillede med visning af beskrevet tekstEksisterende og fremtidig ordlyd 
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Ordre fra AU-FA til Hounisen kan ikke leveres 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6102 / Ingen modsvarende IRU 

 

Den aktuelle ordre kunne ikke leveres til Hounisen på grund af uoverensstemmelse mellem angivet 
profil i OIOUBL dokumentet, og registrerede profiler for det aktuelle EAN-nummer. 

 

 
Ordre formatet OIODynamicProfile med leveringsmetoden OIOSI vil sende ordren til TIE med en 
markering af, at TIE via NHR-registret skal finde den NemHandels profil som passer bedst mellem 
afsender og modtager. På den måde undgås situationer med afvisninger pga. denne type 
uoverensstemmelser. 

 
 

Oprettelse af fritekstaftale kan ikke se dokumentintegration for leverandør lokalt 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6021 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2985 

 
Dokumentintegrationen fra top, kan nu ses nede på institutionsniveau. Topstyrede 
dokumentintegrationer kan nu ses længere nede i hierarkiet. Nedarvnings markeringen viser at 
linjen stammer fra højere oppe i organisationen, så man kan se hvorfor den ikke kan redigeres. 
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Stående ordre's kørselsfrekvens skal kunne ses af alle 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6137 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3013 

 
Alle brugere med adgang til stående ordrer, vil nu have mulighed for at se kørselsfrekvensen på en 
given stående ordre. Knappen Kørselsfrekvens åbner redigeringspanelet med den forskel, at 
indstillingerne ikke kan redigeres hvis den stående ordre ikke er tildelt til en selv. 

 

 

 
Kopi af SI-aftaleadgangsrollen fra Prod til QA 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5692 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2932 

 
I forbindelse med deployment til produktion, vil SI-aftaleadgang blive oprettet på QA. 
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