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Generelt 
 
Release Mercell 88. 
Denne release-periode - inklusiv en påskeferie, bærer præg af en periode hvor vi primært har 
arbejdet på generel opdatering af platformen og på diverse fejlrettelser. 
Det samme kommer til at gøre sig gældende for den kommende release, Release Mercell 89.  
 
 
God læselyst 
 
Team Mercell  
  
 
  



 
 
 

 

Mercell A/S 
Holmbladsgade 133, 2300 København S 

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

 

Organisation number: 
DK 31261430 

3 
 

 

Varesøgning og bestilling 
 

Overførsel af favoritliste-ejerskab begrænses til brugere 
 
Ejerskab af favoritlister kunne tidligere deles med en gruppe eller en organisation, hvilket var en 
fejl. 
Ejerskabet er beregnet som en personlig egenskab for favoritlisten, og burde derfor også kun 
kunne overføres til en specifik bruger. 
Ved overførsel til f.eks. en gruppe, så mistede man kontrollen over den aktuelle favoritliste.  
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Match 
 

Bedre visning af beløb på ordren som er tilgængelig for match 
 
I matchmodulet har vi nu tilføjet tilgængeligt beløb på ordren. 
Med tilgængeligt beløb menes beløbet på ordren, som ikke er matchet (eller lukket) endnu. Dvs. 
hvis ordren er på 10.000 DKK, og den er blevet matchet med en faktura på 8.000 DKK, vil det 
tilgængelige beløb være 2.000 DKK. 
 

Andre rettelser til Match 
 
Der er blevet rapporteret eksempler på, at Matchregler ikke er genkørt efter der er blevet foretaget 
varemodtagelse på ordren. 
Disse fejl er med denne release blevet rettet, og ordrer der bliver varemodtaget bliver sendt til 
behandling i Matchmodulet. 
 

IndFak-specifikke punkter 
 
 

[IRD-7634] Bruger kan ikke godkende ordre skønt prokura er høj nok 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7634 
 
Specifik bruger havde 2 beløbsgrænser - en beløbsgrænse angivet i Euro, samt en beløbsgrænse 
angivet i Danske kroner. 
Prokurakontrollen slog ud på ordren i DKK, da beløbet var “højere” end prokura beløbet som EUR-
prokurareglen tilladte. 
Denne fejl er rettet således, at Euro prokura reglen nu kun træder i kraft, såfremt indkøbet sker i 
Euro.  
 

 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7634
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[IRU-3282] Implementering af 2-faktor login på IndFak og RejsUd 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7617 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3282 

Grundet fokus på øget sikkerhed i løsningen, er der implementeret 2-faktor godkendelse ved login 
på IndFak og RejsUd. 
Denne ændring er gældende for alle brugere af Indfak og RejsUd, der ikke anvender SSO login. 

Dette betyder, at samtlige brugere der logger på løsningen (IndFak og RejsUd) med bruger-ID og 
adgangskode, nu mødes med et krav om 2-faktor godkendelse fra løsningen. 

Hvordan virker 2-faktor godkendelse i IndFak og Rejsud? 

Når en bruger på Indfak eller RejsUd forsøger at logge ind i systemet, vil brugeren nu blive mødt af 
et skærmbillede, hvor der skal indtastes en sekscifret kode. 
Denne kode modtager brugeren på den e-mailadresse, der er registreret på den pågældende 
bruger i systemet. 

Koden er tidsbaseret og vil være gyldig i 20 minutter. Hvis koden ikke anvendes indenfor de 20 
minutter, bliver koden ugyldiggjort. 
Herefter skal koden genbestilles, ved at brugeren begynder forfra med et nyt login. 

Brugeren har 3 forsøg til at indtaste engangskoden. Herefter bliver koden ugyldig. For at fortsætte 
login, skal brugeren starte forfra og bestille en ny kode. 
2-faktor login vil det gælde for alle ind-logninger på løsningen, og “Husk mig” funktionen er slået fra
og vil ikke kunne benyttes fremover.

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7617
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3282
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[IRD-7587] Dataadministrationen kører meget langsomt 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7587 
 
Brugere har ofte oplevet at Dataadministrationen kører meget langsomt, og at det tager flere 
minutter at åbne for fanen. Vi har opdateret proceduren og man vil nu kunne opleve væsentlige 
forbedringer. 
 
 

[IRD-7646] Præfix gemmes ikke på RejsUd fanen 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7646  
 
Det har ikke været muligt at gemme præfixet på RejsUd fanen, når man har oprettet en ny bruger i 
Administrationen. 
Dette er nu udbedret og det er igen muligt at gemme præfix. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7587
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7646
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[IRD-7565] HR-integrationen er stoppet op 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7565 
 
Der er været eksempler på forsinkelse på indlæsningen af HR-filer, samt at HR-integrationen er 
stoppet op under indlæsningen. 
Vi har men denne ændring optimeret importen af værdierne af RejsUd attributter i 
dataadministration, og udfordringen er udbedret. 
 
 

[IRD-7379] Fejl i feltet Kontotype i RejsUd-fanen 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7379 
 
Der er blevet påvist en fejl i feltet Kontotype, når man foretager en brugeroprettelse.  
Feltet Kontotype har tidligere været markeret med en * (stjerne), der dog aldrig har fungeret efter 
hensigten - som værende et obligatorisk felt. 
Efterfølgende blev * (stjerne) fjernet fra siden.  
Denne er nu tilføjet igen og virker efter hensigten. Alle felter med en * (stjerne) skal udfyldes, før 
det bliver muligt at trykke på Gem. 
 
 
 
 

 
 

 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7565
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7379
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[IRD-6660] Importér funktion under Dataadministration virker ikke 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6660 
 
Når man har forsøgt at importere brugerdata i Rejsebureau & Skat i Dataadministration er 
valideringen af importen ikke slået igennem. 
Dette skyldtes en fejl i valideringen af brugere i visningen. Fejlen er nu udbedret og valideringen 
slår atter igennem. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6660
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[IRD-7149] - Visning af indkøbsprokura på dimensioner fejler 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7149 
 
Der har været en udfordring med visning af indkøbsprokura på dimensioner, hvor data i “Prokura 
(beløbsgrænser)” i dataadministrationen ikke har stemt overens med feltet “Beløbsgrænse baseret 
på kontering og dimensionsværdier “under indkøbsprokura i brugeradministrationen. 
Fejlen er nu udbedret og data stemmer atter overens. 
 

 
 

 

 

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7149



