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Generelt 

Vi har i den senere tid arbejdet på gennemførsel af en række større kundeleverancer, som har 
trukket på en stor del af vores tekniske ressourcer. En del af de funktionalitetsændringer der er 
forbundet med disse leverancer, vil også komme jer - som bred kundegruppe, til gode i forbindelse 
med kommende Tricom releases. Vi glæder os til løbende, at kunne præsentere jer for disse tiltag. 

 
For Release Tricom 77 kan der - udover generelle forbedringer og ’fintuninger’, fremhæves 
følgende: 

 
Webtilgængelighed 

Vi har gennem de sidste par uger gennemgået vores sider i løsningen for at sikre, at vi lever op til 
kravene for webtilgængelighed. Man kan f.eks. teste siders webtilgængelighed med værktøjet 
WAVE Web Accessability Evaluation Tool (https://wave.webaim.org/) 

 

Denne gennemgang vil være noget vi løbende vil arbejde med. Samtidig sikrer vi, at alle nye tiltag 
lever op til de standarder der forventes i den forbindelse. 
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Profilbillede 
 

Man har nu en mulighed for at tilføje et billede til sin profil. Billedet vil erstatte det lille profil-ikon 
til højre for brugerens navn og organisation. Klik på ikonet for at gå til ”Rediger min profil”. Hold 
musen over profilikonet, og det bliver nu ændret til en lille ”Upload-sky”. Klik på ikonet og vælg det 
ønskede profilbillede, og klik på ”Gem” i bunden af profilredigeringen. 

 

Log af, og log på igen, og profilbilledet er nu synligt oppe i topbjælken. Hvis man ønsker at fjerne 
billedet igen, så kan dette gøres ved at redigere profilen på ny, og klikke på det lille røde X i 
profilbilledets øverste højre hjørne, efterfulgt af et klik på ”Gem” i bunden af profilredigeringen. 
Log herefter af og log på igen, og nu er profilbilledet fjernet, eller erstattet af en eventuel 
opdatering af profilbilledet. 
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Silverlight 
 

Det har hidtil været muligt at tilgå IndFak2 i den oprindelige Silverlight Platform, ved at indsætte 
/v1 efter indfak2.dk i URL'en. 

 
Denne mulighed var aktuel i overgangsfasen mellem den oprindelige Silverlight platform, og den 
nuværende Tiger platform. Der er ikke længere behov for at tilgå den gamle platform, og i 
forbindelse med denne release, er denne mulighed fjernet. 

 
Silverlight lever dog stadig lidt endnu, idet Rapport modulet er det sidste modul som mangler en 
opdatering for at vi kan lukke cirklen, og lade hele IndFak2 køre rent Tiger platform. Vi forventer 
inden længe, at kunne levere dette sidste Tiger modul til IndFak2. 

 
De leverandører som leverer kataloger til IndFak2, vil også fortsat kunne benytte deres Silverlight 
modul lidt endnu. Vi forventer - på et senere tidspunkt, at kunne levere et nyt modul, så de berørte 
leverandører får et nyt værktøj med et frit browservalg. 
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Dashboard 

Ny widget til konfiguration af målrettet filtrering og varesøgning via forsiden 
 

Der har gennem en længere periode været ønsker fra flere kunder om, at kunne udvide 
funktionalitetsmulighederne i Tricommerces generelle ’søgewidget’, til at indeholde yderligere 
funktionalitet og muligheder end en ”simpel” søgefunktion. 

 
Da mange kunder ligeledes godt kan lide enkeltheden i den oprindelige søgewidget, har vi valgt at 
udvikle en helt ny widget til formålet – kaldet ”Filtrering – Varesøgning”. Denne widget giver 
brugeren mulighed for, at opbygge en bred række af konfigurationer som via filtreringer mv. 
,målretter søgninger foretaget fra Dashboardet væsentligt. 

 
Den ny widget tilføjes via ”Rediger Dashboard” og ”Tilføj widget”. 

 

Der findes her muligheder for, at opbygge lige præcis den eller de widgets man ønsker på sit 
Dashboard. Et eksempel vises nedenfor, hvor der via opdeling på faneblade er grupperet i forhold 
til søgninger indenfor specifikke leverandører eller givne kategorier, man måtte ønske at arbejde 
ud fra i sin organisation. 

 
Hvert enkelt faneblad kan opbygges separat i forhold til søge- og filterfunktionalitet, ligesom man 
via skjulte filtre allerede kan hjælpe brugeren til at søge i det ønskede afgrænsede sæt af varedata. 

 
Nedenfor vises et eksempel på, hvorledes en bruger kan vælge at opsætte denne widget. 
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opsæt 

 
 

Selve konfiguration af opsætningen foregår via et administrativt værktøj der giver brugeren 
mulighed for at: 

• Oprette flere faner 
• Tilføje flere kolonner 
• Tilføje beskrivelser 
• Tilføje forskellige felttyper, synlige som skjulte 
• Afgrænse data hvori der søges 

 
Når en bruger søger via den nye widget, ledes brugeren ind til varesøgningen, hvori resultater for 
givne søgning og filtrering præsenteres. 
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Gem-knap i delingsmenu er flyttet længere op 
 

Ved deling af Dashboard, skulle man tidligere scrolle ned for at klikke på Gem-knappen, hvilket var 
uhensigtsmæssigt. ”Glemte” man at klikke på ”Gem”, blev delinger ikke gemt. 

 

 
Nu er det ikke længere nødvendigt at scrolle ned for at finde Gem-knappen, og det er dermed 
mere intuitivt at delingen først slår igennem, når delingen er gemt. 

 
Nu er det ikke længere nødvendigt at scrolle ned for at finde Gem 

 
OBS: Ovenstående gør sig ikke bare gældende i Dashbord-applikationen, men i alle applikationer 
hvorfra man deler data med andre brugere. 
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Varesøgning 

Skjul prisen hvis varer stammer fra kataloger med pristypen ”Afklares” 

Tidligere blev priser vist på kataloger af typen "Afklares", men i grå font. For at undgå forvirring hos 
slutbrugerne, vil vi nu skjule prisen og blot vise "Afklares" sammen med bestillingsenheden, i stedet for 
en muligvis upræcis prisangivelse, da prisen vil være variabel på denne type varer. 
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Administration 

Undgå inaktivering af organisation, hvis aktive brugere er berørt 
 

I forbindelse med forrige release - Tricom 76, introducerede vi en funktion, der forhindrer at man 
sletter en organisation, hvis der i den aktive organisation eller i grene under denne, er placeret 
aktive brugere. 

 
Funktionaliteten er i denne release udvidet til, også at inkludere inaktiveringsfunktionen. Dette 
sikrer, at aktive brugere ikke længere kan ende med at blive fanget i en inaktiv organisation. 

 

 
Prioriteringssystemet under Prokura-opsætningen forklaret med hjælpetekst 

 
Når platformen prioriterer prokuraregler, så har vi et 1-100 system. Vi har haft nogle brugere som 
har været i tvivl om hvad der blev prioriteret højest, og om det var 1 eller 100, som havde højeste 
prioritet. Det er højeste værdi som har højest prioritet, og dette fremgår nu af hjælpetekst. 
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Visning af profilbillede 
 

Hvis brugere har valgt at tilføje profilbillede til deres profil - jf. tidligere beskrevne punkt i denne 
releasenote, vil dette billede vises for administratorer under den enkelte brugers detaljer i 
Administrationsmodulet. 
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IndFak-specifikke punkter 
 

[IRD-6873] Skift password ved næste login virker ikke 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6873 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3203 

 

Funktionaliteten som tvinger en bruger til at skifte sit kodeord ved næste login, kunne ikke 
aktiveres. En midlertidig workaround var, at man aktiverede denne funktion via Dataadministrations 
rapporten. Denne fejl er nu rettet, så administratorer igen har mulighed for at tvinge et skift af 
kodeord ud, via Administrationssiden. 
skærmb 
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[IRD-1165] Match 2.0: 2A.5.10.6.2 Sigende fejlmeddelelser ved fejlmatch 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-1165 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2819 

 

Nuværende funktionalitet kan sende en fejlbesked retur til fakturabehandlingen om, at ordre 
mangler varemodtagelse. 

 
Med denne release har Tricom leveret en ny API til Ibistic, så Match fremover kan levere mere 
sigende årsager retur til Ibistic, udover ”Varemodtagelse foretaget?” Ja/Nej. 

 
Dette vil med fremtidig release kunne bidrage til, at man i Fakturabehandlingen får mulighed for at 
se en mere sigende årsag til manglende match med konkrete årsager, alt efter hvilken event som 
forhindrede matchet. 

 
Når nye events bliver publiceret fra Match til Fakturabehandlingen, bliver dette beskrevet i en 
kommende releasenote. 

 

14 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-1165
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-2819


 

 

[IRD-6164] Mulighed for at markere bilag fortrolige uagtet af hvad afsender angiver 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6164 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3029 

 

Bemærk: Denne ændring er endnu ikke implementeret i Produktion – afventer yderligere test 
 

I forbindelse med release af Tricom 77 på test.indfak2.dk, er der foretaget en ændring i 
integrationen til Navision. 

 
Denne ændring gør, at masterdata nu trækker information fra Navision om en kreditors faktura skal 
håndteres med fortrolighed - uagtet af, hvad kreditor selv angiver i sine faktura. 
Det er normalt afsenders ansvar at sikre, at faktura med følsomt og/eller fortroligt indhold, er 
sikkerhedsmarkeret. Såfremt en kreditor ikke selv sikrer at denne markering er angivet korrekt i de 
fremsendte faktura, så vil man have mulighed for at markere, at den pågældende kreditor sender 
følsomme data og dermed sikre, at alle fremsendte faktura fra kreditor skal markeres og behandles 
fortroligt. 

 
Når faktura kommer til at tage højde for denne nye information (forventeligt i kommende release), 
vil det kræve nye roller i IndFak, for at få adgang til fakturaens oprindelige indhold. Såfremt man 
ikke er tildelt denne nye rolle, vil dele af fakturaens indhold være maskeret, og fremstå med en 
begrænset visning. 

 
Når de nye IndFak roller er klarmeldt og begrænsningen leveres, bliver dette beskrevet i en 
kommende releasenote. Således er der - i forbindelse med Tricom 77, endnu ikke implementeret 
ændringer i brugergrænsefladen. 
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[IRD-6391] Feature Ændring af BrugerID 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6391 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3046 

 

Bemærk: Denne ændring er endnu ikke implementeret i Produktion – afventer yderligere test 
 

Ændring af bruger ID er aktiveret på test miljøet, samt deployet til produktion. 
Dog er feature endnu ikke aktiveret på produktionsmiljøet, før det er endeligt godkendt af ØS på 
testmiljøet. 
Denne funktionalitet gør, at det i brugeradministrationen er muligt at ændre brugernavn på en 
enkelt bruger. Udelukkende Systemadministrator i ØS vil få dette ekstra ikon, og dermed mulighed 
for at ændre en brugers Bruger-ID. 

 

Hvis Bruger-ID skiftes, vil det tidligere Bruger-ID blive reserveret, og vil ikke kunne anvendes i 
fremtiden af andre brugere. Dog vil et reserveret bruger ID altid kunne genanvendes af den 
oprindelige bruger. 
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[IRD-6763] Langsom performance Dataadministration - Indkøbsprokura 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6763 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3180 

 

Større organisationer har i produktionsmiljøet oplevet lange ventetider i forbindelse med 
indlæsning, og import af indkøbsprokura i Dataadministrations rapporten. Vi har arbejdet på, at 
optimere den måde dataadministrationen arbejder med data, så indlæsning og import af 
ændringer nu sker mere smidigt. 

 
Når dataadministrations rapporten ”Prokura (beløbsgrænser)” er afprøvet i produktionsmiljøet, kan 
vi bruge den feedback der kommer retur, til at afgøre om denne optimering vil kunne afhjælpe 
andre dataadministrations rapporter som vedrører Dimensioner. Det er især disse 
dataadministrations rapporter som kan være berørt for nogle kunder. 
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[IRD-6663] Annulleret ordre forsvinder ikke fra aktivitet på Dashboard 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6663 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3133 

 

Ordrer i Aktivitet oversigten der f.eks. afventede varemodtagelse, blev liggende selvom ordren 
efterfølgende blev annulleret. Der er indført en oprydningsrutine der i forbindelse med annullering 
af ordrer sikrer, at eventuelle aktive aktiviteter fjernes fra oversigten på Dashboardet. 

 

18 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6663
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3133


 

 

[IRD-6701] Beskedservice på Dashboard fejler og giver ERROR 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6701 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3155 

 

Fejlen er desværre ikke ny men viser sig, når man forsøger at sende beskeder ud til store grupper 
med mange medlemmer. 

 
Vi har nu justeret yderligere på opsætningen af Beskedservice i håb om, at det denne gang er 
tilstrækkeligt i forhold til forsendelser til endnu flere brugere på tværs af platformen. 
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[IRD-6909] Manglende valideringstekst i dataadministration 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6909 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3209 

 

Hvis man på dataadministrations rapporten for brugere, kopierede en værdi uden 
organisationsnøgle, så ville valideringen ikke opdage dette før man forsøgte at importere. 

 
Det ville resultere i en uspecificeret fejl. Dette er nu rettet, så både valideringen og importen 
opdager eventuelle manglende organisationsnøgler, og gør brugeren opmærksom på dette. 
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