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Generelt 
Ny og forbedret UI (brugergrænseflade) 

En af de første ting du som bruger vil opdage, når du logger ind i platformen efter denne release 
er, at brugergrænsefladen har fået en opdatering. Vi har igennem den seneste tid arbejdet på, at 
optimere og rydde op i den bagom liggende kode således, at internetbrowsere får mindre at 
arbejde med for at processere og præsentere platformen og applikationerne. Dette betyder, at vi 
nu i langt højere grad anvender standardkomponenter, ligesom mange tusinde linjers overflødig 
kode er blevet fjernet - alt sammen noget som dagens internetbrowsere er rigtig glade for. Vi kan 
med denne release sige, at vi nu er endnu bedre stillet i forhold til at imødekomme fremtiden og 
den teknologiske udvikling. 

En vigtig pointe i forhold til internet browsere er Internet Explorer. Efter sommerferien vil Microsoft 
ikke længere yde support på Internet Explorer, og det er derfor tid til at anvende Edge, Chrome, 
Firefox, Safari etc. i stedet. Indeværende release fungerer selvsagt stadig på Internet Explorer, da 
vi stadig ser anvendelse heraf - men vi må samtidig være ærlige og kommunikere, at det ikke 
længere er muligt at skrive fremtidens kode til anvendelse i datidens internetbrowsere - så der kan 
være områder ved anvendelse af Internet Explorer, som ikke performer eller fungerer optimalt efter 
lancering af indeværende release. 
Løsningen herpå er alene, at anvende en anden internetbrowser. 

Nedenfor følger et par skærmprints fra den nye brugergrænseflade. 

Ny loginside: 
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Nyt layout for platform: 
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‘Hover / mouse-over’ menuer findes ikke mere 
 
En af de funktionelle ændringer der er foretaget er afskaffelsen af menuer, som fremkom i listerne i 
de enkelte applikationer, når brugeren førte musen hen over linjen. Dette er nu udskiftet med et 
ikon således, at menuen med mulige handlinger for den specifikke linje først fremkommer ved klik 
herpå. Udover det at foretage en ‘mouse-over’ ikke er muligt på tablets og telefoner, så forbedrer 
denne ændring ligeledes browserens hastighed ved anvendelse af lister idet beregningen af, hvilke 
funktioner der er er mulige ikke skal foretages for alle linjer ved indlæsning, men først når brugeren 
aktivt vælger at ville foretage en given handling på den enkelte linje. 
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Ny mulighed for at prioritere sortering på flere parametre i flere søgninger 

Varesøgning, Bestilling og Kontrakter har fået en ny sorteringsmulighed af søgeresultatet. 

Sortering af søgeresultatet kan nu sorteres på flere parametre. Hvis sorteringen vises som 
herunder (Sorter: Parameternavn), så sorteres der kun på en enkelt parameter, nemlig den som 
står ud for Sorter. 

Herunder er et eksempel fra Varesøgningen: 

Den nye funktionalitet kan benyttes ved at klikke på det markerede ikon vist herover, og kan 
benyttes til at tilføje to eller flere parametre i en ønsket rækkefølge.  
Ikonet åbner en parametervælger, hvor det er muligt at tilpasse en ønsket sortering.  

Tilføj den eller de ønskede parametre (1), bemærk at modsatte parameter (stigende/faldende etc.) 
fjernes fra valglisten i venstre side, når de tilføjes til sorteringen i højre side. 

Ønskes en anden prioritet, kan rækkefølgen af parametre ændres ved at markere en parameter og 
trække den ved at holde venstre musetast inde, til den ønskede position og slippe musetasten (2)  

Hvis en parameter ønskes fjernet (3) eller vendt modsat, fjern da og tilføj igen (3+1) efterfulgt af 
OK (4)  
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Man kan nu se, at der sorteres på flere parametre, ved at sorteringen nu hedder “Sorterer flere:” 

Ved at holde musen hen over ikonet vil man kunne se de aktuelle parametre, samt den prioritet der 
sorteres efter. Ønsker man at ændre parametre, eller vende tilbage til igen at sortere på en enkelt 
parameter, så klikker man på ikonet og fjerner alle på nær det ønskede parameter og OK (3+4)  
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Dashboard 
Ekskluder delingen af et dashboard for en bruger, gruppe eller organisation 

Det er nu muligt at ekskludere et dashboard for en enkelt bruger, gruppe eller organisation.  
Tilgå dashboard via ikonet “Del” under “Rediger dashboard”. Søg derefter den pågældende bruger 
frem, som ønskes ekskluderet.  
Klik på det røde minus, samt tilkendegiv hvilken organisation man ønsker eksklusionen skal 
foretages fra.  

Samme princip er gældende ved eksklusion af grupper og organisationer: 

9 



 
 
 

 

Mercell Danmark A/S 
Holmbladsgade 133, 2300 København S 

Phone: 70 60 58 20 
Email: support@tricom.dk 
www.tricom.dk 
 

Organisation number: 
DK 33574223 

 
Delte redigeringsrettigheder af et dashboard 
 
Flere kunder har spurgt ind til muligheden for, at dele redigeringsrettigheder af et dashboard.  
 
Dette har vi nu gjort muligt hvilket betyder, at flere brugere nu kan arbejde på det samme 
dashboard. 
 
Det er muligt at dele redigeringsrettigheder både på bruger-, gruppe- og organisationsniveau.  
Man klikker blot på ikonet under “Tildel redigeringsrettigheder”, og derefter får man mulighed for at 
dele med den ønskede bruger, gruppe eller organisation.  
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Sletning af aktivitets-notifikationer på dashboardet 
 
Man kan nu slette aktivitets-notifikationer i dashboard oversigten.  
 
Dette gøres ved at tilgå aktivitetsikonet (klokken) øverst til højre.  
Dernæst scroller man ned til den pågældende notifikation, der ønskes slettet.  
 

 
 
Her klikker man på ikonet med de tre prikker ude til højre for at trykke “Delete”.  
Inden notifikationen bliver slettet, bliver man bedt om at bekræfte valget. 
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Kopiering af et allerede eksisterende dashboard 

Det er nu muligt at kopiere et allerede eksisterende dashboard og derefter redigere samt tilrette det 
“nye” dashboard.  

Klik på ikonet under “Kopier” - og det “nye” dashboard ligger nu tilgængeligt nede i bunden af 
oversigten. Herefter er det muligt at redigere i dashboardet. 

Ønsker man som bruger at slette det kopierede dashboard, skal man blot klikke på krydset ude til 
højre.   
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Bestilling 
Nyt ikon kan synliggøre eventuelle gebyrer i indkøbskurven 

Hvis en ordre udløser et gebyr, vil der dukke et lille gult opmærksomhedsikon op ud for berørte 
leverandører. Klikker man på ikonet, vil man kunne se hvilken aftale der udløser gebyret, samt 
gebyrstørrelsen.  

Dette nye ikon symboliserer gebyrer, og kan dermed hjælpe indkøberne med at handle mere 
bæredygtigt. 

I eksemplet herunder er øverste gebyr et fast gebyr, der ikke kan undgås. Gebyret på det nederste 
eksempel kan undgås, hvis rekvirenten lægger et par ekstra kartoner Pickwick i indkøbskurven.  
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Nyt ikon kan åbne ordrer direkte fra indkøbskurven 

Når rekvirenten lægger varer i indkøbskurven fra flere leverandører, kan man nu åbne en aktuel 
ordre direkte fra indkøbskurven.  

Ud for hver leverandør er der nu tilføjet et ikon med en indkøbskurv. Dette er genvejen til den 
aktuelle ordre. Tidligere skulle man trykke “fortsæt”, og herefter bladre frem til den ønskede 
rekvisition med pileknappen.  

Der kan naturligvis stadig navigeres mellem rekvisitionerne men denne genvej til den specifikke 
rekvisition, vil kunne lette indkøbsprocessen for brugere med mange samtidige rekvisitioner. 

14 



 
 
 

 

Mercell Danmark A/S 
Holmbladsgade 133, 2300 København S 

Phone: 70 60 58 20 
Email: support@tricom.dk 
www.tricom.dk 
 

Organisation number: 
DK 33574223 

 
Ny multifunktion til fuld varemodtagelse af ordrer via ordreoversigten 
 
På den enkelte ordre kan man i varemodtagelsen lave en fuld varemodtagelse, der efterfølgende 
lukker ordren via nedenstående link: 

 
 
Denne funktionalitet fandtes ikke som multifunktion. Den funktion som hed “Luk varemodtagelse” 
lukkede for yderligere varemodtagelse på de valgte ordrer, med eller uden varer markeret som 
modtaget.  
 
Konsekvensen ved brug af den oprindelige multifunktion var, at kunder med Fakturamatch, ikke 
kunne opnå automatisk match, da ordrer lå lukket men ikke varemodtaget. Den nye multifunktion 
markerer alle varer som varemodtaget, og lukker herefter for yderligere varemodtagelse.  
 
Funktionen bør naturligvis benyttes med omhu, da man som varemodtager står inde for at man 
rent faktisk har fået de varer man har bestilt og betaler for. 
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Fortryd egne kommentarer på rekvisitioner og ordrer 

Kommentarer kunne ikke fjernes, når først man havde knyttet dem til en rekvisition eller en ordre. 
Havde man skrevet noget forkert, blev man nødt til at lave en ny ordre.  

Dette er nu ændret, så man altid er i stand til at fjerne sine egne kommentarer på en ordre. Hvis en 
kollega har været inde og knytte en kommentar, så kan denne kollegas kommentarer dog ikke 
slettes. Disse kommentarer vil kun kunne fjernes af den person, som har oprettet kommentaren. 

Bemærk at eksterne kommentarer, som er sendt med ud til leverandøren i ordredokumentet, kan 
fjernes fra kommentarlisten, men de er naturligvis ikke fjernet hos leverandøren.  
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Godkend i ‘lokal organisation’ 
 
Når der i en toporganisation opsættes standardgodkenderopsætning (bruger eller gruppe), så 
bibeholdes godkenderens organisation, ved nedarvning af denne opsætning, som organisationen 
hvori et dokument vil distribueres for godkendelse. Dette er ikke altid ønskværdigt, hvorfor der nu i 
Standardgodkenderrapporten er tilføjet en ny kolonne kaldet “Bliv i lokal organisation”. Denne kan 
defineres som værende enten ‘TRUE’ eller ‘FALSE’ (sidstnævnte er standard for at sikre 
eksisterende funktionalitet).  
Såfremt at denne kolonne sættes til ‘TRUE’ vil dokumentet altid blive distribueret til godkendelse 
hos standardgodkenderen i samme organisation som brugeren der foretager handlingen (opretter 
eller godkender dokument), forudsat at standardgodkenderen har en aktiv rolle i pågældende 
organisation. 
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Administration 

Definering af fraværsassistent 

Tidligere blev en bruger bedt om ikke bare at vælge bruger når der ønskes at tilføje en 
fraværsassistent, men også vælge en organisation for den valgte bruger. Da en fraværsassistent 
pr. definition er global, og ikke kan opsættes lokalt, er dette sidste skridt blev fjernet således at 
man udelukkende vælger en bruger nu ved tilføjelse af en fraværsassistent. 

Forbedret performance ved indlæsning af “Indkøbs Prokura (beløbsgrænser)” 
rapporten 

Nogle kunder har oplevet, at det har kunne tage lang tid at indlæse og ‘loade’ rapporten for 
opsætning og definering af beløbsgrænser. Særligt kunder med en bredt forankret organisation har 
kunne opleve dette. Rapportudtrækket er med indeværende release blevet optimeret, og vi ser 
hurtigere indlæsningstider af rapporten igen. 
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Ordre- & fakturamatch 

Ekskluder udvalgte leverandører fra en dokument-/matchregel 

Det er med indeværende release nu muliggjort at ekskludere enkelte udvalgte leverandører fra en 
opsat regel således, at det bliver enklere at oprette en regel som f.eks. ønskes gældende for alle 
leverandører i en organisation undtagen et par stykker. 

Opsætningen er tilføjet under segmentet “Vælg leverandør” 
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Afgræns regel til udelukkende at gælde for efterregistreringsordrer 

Det er nu muligt at afgrænse yderligere på en dokument-/matchregel således, at der fremadrettet 
vil kunne afgrænses på at regler udelukkende skal være gyldige, såfremt der er tale om match 
mod ordrer, der er registrerede som efterregistreringer på ordreafsendelsestidspunktet. Dette for at 
understøtte et alternativt match flow for denne ordretype. 

Opsætningen er tilføjet under segmentet “Indstillinger for regel” 

Fortrolighedsstempling af fakturaer tilgængelige i Match 

Der er nu introduceret en rolle i administrationen (“Rolle IndFak: må se fortrolige dokumenter”) 
som giver en bruger, eller en gruppe af brugere, rettighed til at se fortrolighedsmarkerede 
oplysninger på fakturaer via Match-modulet.   
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Hvis ikke en bruger har denne rolle påført, vil en fortrolighedsstemplet faktura fremadrettet tage sig 
ud som vist nedenfor, hvor information omkring køber, varenummer og varebeskrivelse er 
overskrevet med teksten “Markeret som fortrolig” 
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Understøttelse for ny matchregeltype for match på ‘header’ niveau 
 
Fra og med indeværende release vil det nu være muligt også at opsætte matchregler på ‘header’ 
niveau. Dette gøres for at imødekomme ønsker fra kunder, for hvem det ved mange leverandører 
vil være tilstrækkeligt at matche faktura og ordre på et overordnet niveau, fremfor på et detaljeret 
linjeniveau. 
 
Reglen har fået sin egen regeltype, “Header Match”, og sættes op via dokumentregler. 
 
 

 
 
 
Som ved andre matchregler kan der opsættes tilladt afvigelse (beløb og/eller procent), og det er 
ligeledes muligt at definere, om der skal se på det samlede bestilte ordrebeløb eller udelukkende 
se på summen af det samlede varemodtaget beløb. 
 
Når der er foretaget et ordre- og fakturamatch ved hjælp af en headermatchregel, vil dette 
illustreres i matchmodulet som vist nedenfor - hvor matchprocenten er opdateret på ordrehovedet 
(med en angivelse om at der er tale om headermatch), og hvor de enkelte matchprocenter på 
ordrelinjerne ikke vil være opdateret (da der er matchet på headerniveau) 
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OBS: vær opmærksom på, at alle ordrelinjer skal være konteret helt ens for at en 
headermatchregel kan være gyldig og træde i anvendelse. Er dette ikke tilfældet, vil information 
herom fremgå via sporingsloggen.  
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IndFak-specifikke punkter 
[IRD-6763] Langsom performance Dataadministration - Indkøbsprokura 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6763 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3180 
 
Flere organisationer har oplevet ventetider, i forbindelse med indlæsning og import af 
indkøbsprokura i Dataadministrations rapporten. Dette område har tidligere været berørt og vi har 
derfor valgt, at optimere indlæsningstiden markant og agerer nu mere smidigt. 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
[IRD-6701] Beskedservice på dashboard fejler og giver error 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6701 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3155 
 
Det har vist sig, at der fortsat opstår problemer når man forsøger at sende beskeder ud til større 
grupper med mange brugere. Vi har derfor justeret yderligere på opsætningen på Beskedservicen, 
og det er nu muligt at sende informationer ud til mange flere brugere på tværs af platformen.  
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[IRD-7112] Rekvisition/ordre popup gebyr note kommer ikke frem på Lyreco aftalen 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7112  
 
Oplysning om eventuelle leveringsgebyrer, blev ikke altid vist i visse organisationer. Problemet 
kunne opstå, hvis aftalen var forbundet til mere end en organisation i organisationshierarkiet. 
Koden søgte hidtil eventuel gebyr information i indeværende organisation hvilket gjorde, at 
resultatet kunne vise et forkert resultat. Koden ændres, for at bruge eventuelt gebyr fra den 
nærmeste overordnede organisation til den aktive brugerorganisation. Dette skulle sikre, at alle i 
organisationen får samme gebyr information.  
 
[IRD-6391] Feature Ændring af Bruger ID 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6391 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3046 

Der er udviklet en ny rapport, hvor det er muligt at ændre brugernavn på en enkelt bruger.  
Yderligere er det i Brugeradministration - Excel indlæsning, muligt at ændre brugernavn på flere 
bruger samtidig.  
 

 
Det er vigtigt at have for øje, at når BrugerID skiftes, vil det tidligere BrugerID bliver låst/reserveret 
og det er ikke længere muligt at anvende det i fremtiden. Dog vil et låst BrugerID kunne 
genanvendes på den oprindelige bruger. 
 
Bemærk: Funktionaliteten er udelukkende tilgængelig for Globale Systemadministratorer 
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IRD-6164 Mulighed for at markere bilag som fortrolige uafhængigt af hvad afsender 
selv mener 
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Funktionen tilknyttet denne sag er beskrevet i afsnittet ”ordre- og fakturamatch”. 
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