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Dashboard 

Forbedring af maksimeringen af ”widgets” via Dashboardet 
 

Ved maksimering af widgets vil de fremadrettet udnytte mere af skærmen, og der er mindre ”grå” 
baggrund rundt om den maksimerede widget  

 
Widgets, som viser eksterne hjemmesider, har fået et nyt ikon. Denne funktion åbner den aktuelle 

side i en ny fane, eller et nyt vindue alt efter hvordan ens browser er sat op  
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Administration 

Senest indlæste værdi overskriver tidligere værdi, i tilfælde af dubletter 
 

Hvis man importerer en række i dataadministrationsrapporterne, og det viser sig at være en dublet, 
så vil rapporten i stedet for at give en fejl, blot overskrive den eksisterende værdi med den senest 
importerede værdi. Denne funktion giver brugeren en mere smidig import, uden behov for at få 
fejlbesked om at værdien findes i forvejen. 

 
I eksemplet herunder er Dimensionsværdien for Aktiviteten den samme (1000). Men da navnet i 
Række 19 er Kursus2, og Kursus6 i den nye række 21, så bliver navnet Kursus6 gemt, da denne er 
den senest importerede for en identisk aktivitet (1000). 
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Visning af lange indholdstekster i dropdown felt. 
 

Dropdown-menuens bredde er indimellem ikke bred nok til, at kunne vise hele indholdet. 
 

For at undgå case-by-case justering af bredden af dropdown-felter og dermed ”forstyrre” billedet, 
har vi valgt at løse dette ved at vise tekst, når musen holdes hen over feltet. På den måde kan hele 
tekstens indhold nu læses, selvom den aktuelle tekst måtte være længere end dropdown- boksens 
bredde. 
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Detalje visning af varelinjer i kataloggodkendelse 
 

For at se flere detaljer på varen inden godkendelse, kan man fremover tilgå varedetaljer for den 
enkelte kataloglinje. 

 

 

Man klikker på varenavnet herover, for at gå til den aktuelle varedetalje visning. 
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Ved godkendelse eller afvisning af den enkelte vare, vil varen få status af at være under behandling, 
og man kan nu enten navigere til den forrige/næste vare eller klikke på krydset for at returnere til 
listen over varer der ligger til godkendelse. 

 

 
Processerede kataloger under kataloggodkendelse 

 
Når et katalog er processeret, kan man stadig se disse kataloger ved enten at fjerne "Afventer 
behandling" eller vende dette filter. Disse kataloger vil da vises som "inaktive" linjer. 

 
Tidligere kunne man åbne disse linjer men endte med en "tom" søgning, da alle linjer allerede er 
behandlet. 

 
For at undgå dette unødvendige klik, vil disse godkendelseslinjer ikke længere være klikbare. 
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Flere roller inkluderes nu for mailnotifikationer ved aftaleudløb 
 

Vores support har fået enkelte henvendelser fra brugere, som ikke har fået notifikationer omkring 
udløb af katalog aftaler, trods de både har valgt at få disse både før udløb og ved selve udløbet. 
Dette skyldes den rolle som de enkelte brugere har været tildelt. 

 
Vi har derfor justeret på kriteriet for at man får denne type beskeder, for at inkludere flere typer af 
aftale-/kontraktansvarlige brugere. 

 
Følgende roller er nu inkluderede: 
Tricommerce Agreements -> Kontraktansvarlig -> Kontraktfordeler -> Katalogansvarlig 
Tricommerce Contracts -> Kontraktansvarlig -> Kontraktfordeler -> Katalogansvarlig 
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Ordre- & fakturamatch 

Sortering af fakturadato 
 

Sorteringen af datokolonnen har hidtil kun været mulig på faktura forfaldsdato. Med denne release 
er det også muligt at sortere på fakturadatoen, som er angivet i fakturadokumentet. 

 
 

9 



 

 

IndFak-specifikke punkter 
 

[IRD-6473] Ved skift af password under Min profil, skal man indtaste eksisterende 
password 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6473 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3098 

 
For de brugere som ikke benytter vores Single Sign-On løsning, har vi lagt et ekstra sikkerhedslag 
ind i forbindelse med redigering af egen profil, som kræver at man skal kunne gengive sit 
nuværende kodeord for at man kan vælge at skifte kodeordet til et nyt. Dette er en sikring mod at 
en kode kan skiftes på en computer der - af uvisse årsager, står åben uden opsyn. 

 
Sådan retter man sin adgangskode: 

1. Klik på Profil ikonet i menulinjen og vælg Rediger min profil 
2. Indtast nuværende adgangskode. 
3. Indtast den nye adgangskode 
4. Gentag den nye adgangskode 
5. Klik på Gem. Bemærk knappen først bliver aktiveret når 2 er korrekt og 3 & 4 er identiske, 

samt lever op til kravene for kodeord. 
 

 
Skulle man mod forventning have glemt sin adgangskode (fordi browseren husker den), kan man 
fortsat anvende funktionen ”Glemt Adgangskode?” på login-siden. 
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[IRD-6320] Ordre - Posteringstekst mere synligt 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6320 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3073 

 
Når man opretter en ordre, bliver posteringsteksten som default sat til vareteksten for ordrelinjerne 
med den samme kontering. På opdelte konteringer, kan man se posteringsteksten på fanen 
ORDRELINJER. Men man kunne let overse at der stod "Posteringstekst ikke angivet" når linjen ikke 
er opdelt. Dette fremgik kun af fanen KONTERINGSLINJER. 

 
For at sikre at de organisationer der benytter ordredelen, ikke overser at der eventuelt ikke er 
angivet en posteringstekst under fanen KONTERINGSLINJER, så kan denne nu også ses på fanen 
ORDRELINJER ligesom de opdelte konteringer. 
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[IRD-6703] Mulighed for at sætte flueben skal fjernes - "Organisationsinformation" 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6703 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3153 

 
Nedarvning er en central del af standardløsningen som IndFak bygger på. Denne nedarvning 
bygger på princippet af, at genbruge data og dermed lette administrationen af platformen. 

 
I IndFak har man bestemt at EAN lokationsnumre skal være unikke, og at disse ikke må nedarves til 
andre dele af organisationen. For at sikre at en administrator ikke ved en fejl kan komme til at 
nedarve et EAN lokationsnummer til andre dele af organisationen, så er nedarvning af 
organisationsinformation (Primær og Sekundær identifikation) ikke længere muligt for 
Organisationer i Administrationen. 
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[IRD-5271] Ordrer - Sortering efter ordreoversigten virker ikke 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5271 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2891 

 
Enkelte sorteringer under Ordre- & fakturamatch var omvendt af stigende/faldende indikation af 
sorteringen. Dette er rettet i sprognøglen således at sorteringen stemmer med den retning som 
kolonnen sorteres i. 

 

 

[IRD-6762] Manuel match - søgefelt til at ændre ordrereference er defekt 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6762 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3173 

 
Søgefunktionen lukkede for Dropdown menuen, når man satte markøren i søgefeltet med musen. 
Oprindelig workaround for dette var at holde venstre musetast nede mens man tastede den 
ønskede søgestreng. Dette vanskeliggjorde søgningen på en konkret ordrereference. 

 
Nu kan man med et enkelt venstreklik markere søgefeltet, og begynde sin søgning uden at 
Dropdown lukker automatisk inden man når at søge. 
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[IRD-3927] Adgang til Dataadministrationsrapporter 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-3927 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3078 

 
Der har været behov for at rapporterne i Dataadministration, kunne opdateres af brugere der 
normalt ikke får administratorrettigheder. 

 
Rolle IndFak: Indholdsansvarlig får adgang til: 
Alle rapporter under Kundespecifik produktadministration 
Samt Dokumentintegration 

 
Rolle RejsUd: Lokal systemadministrator får adgang til: 
Alle rapporter under Organisationsadministration > RejsUd 

Rolle IndFak: Fakturafordeler får adgang til: 
Alle rapporter under Dimensioner 

 

 
Herunder et eksempel på adgang for en bruger med Rolle IndFak: Fakturafordeler 
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[IRD-6331] Match 2.0: Matchrapport til opfølgning og revision 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6331 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3051 

 

Der har været ønsker om en rapport som i forbindelse med ordre og fakturamatch, giver et bedre 
overblik over: 

 
• Fakturaer som er matchet med ordre 
• Hvilken matchregel som er opsat og hvilken regel som er anvendt 
• Godkendelsesflow på ordren - hvem er rekvirent, indkøber og godkender 
• Hvilke(n) brugere der har varemodtaget på ordren 
• Om organisationen på matchtidspunkt var sat op med 2 eller 4-øjne profil 

 
For at imødekomme ovenstående, er der udviklet en ny rapport ved navn ”Matchrevision”. 
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[IRD-4256] De-aktivering af brugere med ubehandlede transaktioner 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-4256 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2879 

 

De-aktivering af en bruger med ubehandlede transaktioner, kan give nogle uhensigtsmæssige 
konsekvenser, da disse transaktioner nulstilles. 

 
Disse konsekvenser gøres nu tydelige for at sikre, at man inden de-aktiveringen kan nå at sikre at 
eventuelle transaktioner kan færdiggøres inden de-aktivering af brugeren gennemføres. 

 
Bemærk: Beskeden bliver vist ved alle ændringer af brugeren. 
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[IRD-5769] Ordre - eksport til Excel på (konterings)linjeniveau 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-5769 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3020 

 

Ordre eksportfunktionen har fået en ny eksport som kan anvendes til at trække konterings 
dimensioner ud. 

 

I forhold til den oprindelige Eksporter linjer (Excel) så er linjerne i denne eksport baseret på de 
konteringslinjer som varelinjerne er delt op på, modsat den anden rapport som alene er baseret på 
de varelinjer (og derfor kun indeholder ”første og bedste” konteringslinje). 

 
Herunder er 2 kaffemaskiner delt ud på hhv. 2 og 3 konteringslinjer, hvilket i den nye eksport bliver 
til 5 Excel linjer for ordren AT-2068-Test: 
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[IRD-6671] Disponent skal kunne ændre beskrivelse på tekstordre, og anden 
disponent i flow 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6671 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3152 

 

I forbindelse med etableringen af sikkerhedspakken, leveret med Tricom 74, så blev der lukket ned 
for redigering af rekvisitioner der lå til godkendelse hos disponenten. Denne manglende redigering 
af leveringsdato samt ændring af varenavn (beskrivelsestekst) på fritekst ordrer, gav nogle 
udfordringer. Disse 2 felter er derfor igen redigérbare i godkendelses flow for disponent rollen. 

 
 

[IRD-6487] Kontering kommer ikke med over ved 100% match 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6487 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3101 

 

Nogle brugere har oplevet at konteringen ikke blev overført korrekt. Dette skyldtes en fejl der kan 
ske ved genmatch af fakturaer (når der varemodtages på ordren), og der efterfølgende ikke sendes 
fyldestgørende informationer med til fakturamodulet. 

 
Dette er opstået, hvis der har været problemer med at få afsendt matchresultatet til 
fakturamodulet. I denne proces bliver en ”retry” mekanisme igangsat, men denne indeholdt en fejl 
så der ikke blev overført routinginformation, hvilket resulterede i nogle frustrerende routingfejl. 
Dette er rettet med denne release. 

 
[IRD-6806] Match efter varemodtagelse på ordren, routes ikke tilbage til indkøber 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6806 

 

Denne sag relaterede sig til problemstillingen som blev løst med IRD-6487 
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