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Generelt 
 
 
Vi har i denne release introduceret en ny måde at søge på i Varesøgning og bestilling. Du vil 
kunne læse mere om denne nye funktionalitet i sektionen for disse moduler. Med denne nye 
tilføjelse vil man lettere kunne præcisere sine søgninger.  
 

 
 
I første omgang vil dette tiltag være tilgængelig i vores to moduler i indkøbsløsningen, men 
allerede i næste version arbejder vi på yderligere tiltag i denne søgefunktion, og samtidig 
introducere den i resten af vores moduler.  
 
Med denne release frigives ligeledes understøttelse for svensk sprog hvilket betyder, at jeres 
brugere ved login på løsningen kan vælge svensk systemsprog. 
 

 

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
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Vi ser frem til at tilbyde jer denne nye Release 90. 
 
God læselyst 
Team Mercell 
 
 
   

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
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Eksport af yderligere produktinformationer i varesøgningen 
 
Excel eksporten i varesøgning kan nu inkludere flere informationer som findes på den enkelte vare. 
Disse værdier tilføjes til en ny kolonne kaldet Yderligere produktinformation. Feltet findes i begge 
eksporter (med og uden billede)  
 

 
 
 
Yderligere produktinformation er værdier som; Oprindelsesland, Miljømærker, Faremærkninger, 
Vareopbevaring, Varetyper og FN’s Verdensmål. 
 
 

  

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
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Hjælp brugerne til at begrænse deres Varesøgning 
 
Varesøgning søger som standard på tværs af alle felter, og vil med Relevans sorteringen rankere 
resultatet så resultater, hvor søgestrengen fremgår af navnet, vises før resultater hvor 
søgestrengen giver resultat af f.eks. varebeskrivelse eller varegruppe. 
 
I eksemplet herunder, så giver en standard søgning på “kaffe” 1.146 resultater 

 
 
Hvis man ønsker at begrænse antallet af resultater til udelukkende at vise “kaffe” som f.eks. 
fremgår af varenavnet, så kan man med rullegardinet vælge “Varenavn” og dermed begrænse 
resultatet til 82 resultater.  
 

 
 
Rullegardinet indeholder øverst en søgefunktion, som kan hjælpe med at finde et specifikt felt, hvis 
den tilgængelige liste over varefelter er lang. 

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
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Hjælp brugerne til at begrænse deres Ordresøgning 
 
Standard Ordresøgning søger på tværs af alle felter - på samme måde som beskrevet i 
varesøgningen. 
 
I eksemplet herunder, giver en standard søgning på “73” i alt 277 resultater hvor værdien findes i 
et af de mange felter som rekvisitionen eller ordren indeholder. Dette resultat er oftest højt hvis 
man søger på et lavt ordrenummer. Jo højere ordrenummeret er, jo færre resultater findes i andre 
felter.  
 

 
Får man for mange resultater i sin ordresøgning, kan man på samme måde begrænse antallet af 
resultater til udelukkende at vise dem hvor “73” indgår i Ordrenummeret. Søgefeltets rullegardin 
sættes til “Ordrenummer”. I det konkrete eksempel begrænses resultatet til 3 resultater - 3 
forskellige organisationer som havde 73 som ordrenummer.  
 

 

 
 
Rullegardinet indeholder øverst en søgefunktion, som kan hjælpe med at finde et specifikt felt, hvis 
den tilgængelige liste over ordrefelter er lang. 
  

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
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Indkøbskurven kan som standard vise eventuelle informationer om gebyrer. Denne information 
ligger bag det lille informationsikon. Ved at informationen automatisk starter med at være vist, 
bliver bestilleren tydeligt gjort opmærksom på at der er gebyrer forbundet med det igangværende 
indkøb.  
 
Informationen kan naturligvis lukkes igen ved at klikke på det lille informationsikon.  
 

 
 
Kontakt vores Customer Service for hjælp til at slå denne funktion til.  

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
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Synliggørelse af rekvirentens kontaktoplysninger 
 
Med denne release er rekvirentens kontaktinformationer blevet tilføjet på ordrebilledet i sektionen 
for Leveringsinformation. 
 

  

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
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IndFak-specifikke punkter 
 

[IRD-7603] Fejlbesked vedr. manglende prokura vises kun et splitsekund 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7603 
 
Dialogboks med advarsel om manglende prokura blev kun vist ganske kortvarigt, uden at man 
kunne nå at læse hvad advarslen indeholdt. I de situationer hvor brugeren tidligere ikke kunne nå 
at læse indholdet af dialogboksen, forbliver denne nu hos brugeren indtil denne har foretaget et 
aktivt valg. 
 

[IRD-6807] Dubletter og manglende labels - Cirkulæreomfattet 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6807 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3196  
 
Når man satte en label på en aftale, der var sat til at nedarve fra en kontrakt, hvor der ingen label 
var på, så ville der ikke blive vist nogen labels på de til aftalen hørende varer i indkøbsløsningen. 
Dette er nu rettet, så der vises labels på varerne.  
 

[IRU-3291] Udvidelse af rapporten "Sekundære Organisations ID'er" 
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3291 
 
Økonomistyrelsen har udtrykt ønske om at kunne danne sig et bedre overblik i Dataadministrations 
-rapporten “Sekundære Organisations ID'er” for at kunne sikre sig at alle EAN-numre er registreret 
som sekundær identifikation.  
Vi har derfor udvidet rapporten og gjort det muligt at fremsøge en Organisation samt underliggende 
organisationer. Hertil har vi tilføjet en ekstra kolonnen - Organisation - i rapporten.  
Men disse tilføjer er det nu muligt for en bruger at fremsøge en Organisation samt underliggende 
og tilse, hvilke EAN-numre der er registreret som sekundær identifikation samt redigere direkte i 
rapporten.  
Det er vigtigt at brugerne har for øje at det ikke er muligt at bruge rapporten til at verificere Ibistic-
løsningen mod Mercell-løsningen. 

 

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7603
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6807
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3196
https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3291
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[IRD-7719] Samme rejsekreditornummer på 2 forskellige brugere i samme 
organisation 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7719 
 
Det har været muligt at tilføje det samme Rejsekreditornummer i Rejsud fanen, hvilket betyder at vi 
har registreret dubletter i løsningen.  
Fejlen er nu løst og det er ikke længere muligt at oprette dubletter af Rejsekreditornummer i 
Rejsud fanen. Bemærk; Vi afventer i skrivende stund, at få en sigende fejlmeddelelse. 
 

 
 

 

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7719
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[IRD-7763] Summeret Indkøb forskel på graftal og tal fra ordreoversigten 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7763 
 
Brugere har meldt ind at man oplevede at der var en uoverensstemmelse mellem ordre tallene i 
ordre- oversigten og summen af graferne i Summeret indkøb.  
Data fremgik korrekt i ordreoversigten, men ikke i grafen Summeret indkøb. Dette er nu rettet ind 
og udfordringen er løst og data fremgår nu korrekt. 
 

 
 
 
 

 

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7763
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[IRD-7605] Velkomstmail 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7605 
 
Når en ny bruger har modtaget en velkomst mail fra IndFak løsningen har e-mailen ikke indeholdt 
brugers fulde navn og brugernavn. Dette er tilrettet og bruger modtager nu en e-mail, der 
indeholder både det fulde navn samt brugernavn. 
 

 

https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/63
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-7605



