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Opdateringer i Business Central
Booking og Disponering
Automatisk oprettelse af faste charteks/gentagne bookinger
Det er blevet muligt at opsætte systemet til automatisk at oprette faste charteks og/eller gentagne
bookinger, så du ikke behøver at gøre det hver dag.

Skærmbillede til vognbemærkninger
I disponeringsskærmbilledet er der kommet en funktion til at skrive vognbemærkninger.
Du finder den under Relateret/Vognbemærkninger.
Feltet Vognbemærkning ligger også på vogn kortet.

Skjule godslinjer i bookingskærmbilledet
Hvis du ikke anvender Godslinjer i dit bookingskærmbillede, er det muligt at skjule det, så det ikke optager
plads på skærmen.

Vise mærke og serienr. på godslinjer
Det er nu muligt at få vist mærke og serienummer på godslinjer, så det ikke optager plads på skærmen.
Felterne er skjult som standard, men du kan via Tilpas hente felterne ind på godslinjerne.

Automatisk indhentning af tlf. og mail i Chartek
Når du indtaster vognnr. i chartek, vil systemet som standard hente tlf. og mail fra den chauffør der er
tilknyttet vognen.
Ønsker du i stedet at anvende et tlf./mail der er knyttet til vognen, så er det muligt at opsætte til at blive
indsat automatisk, når der vælges vognnr.
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Åbne booking- og chartekliste direkte fra disponeringsskærmbilledet
Muligheden for at åbne booking- og charteklisten direkte fra disponeringsskærmbilledet har flyttet plads.
Vælg Flere Indstillinger/Relateret/Bookinger – eller Charteks

Oprette ny booking- og chartek direkte fra disponeringsskærmbilledet
Det er blevet muligt at oprette nye bookinger (med/uden skabelon) og nye charteks direkte fra
disponeringsskærmbilledet.
Vælg Flere Indstillinger/Handlinger/Ny booking – eller Nyt charteks

Fast tekst sendt på mails til vogne
Hvis du ønsker, at der skal stå en fast emnetekst (for eksempel et telefonnr.) i den mail du sender til dine
chauffører, så er det muligt at opsætte som standard.

Automatisk overførsel af bemærkninger fra bookinger til salgslinjer
Anvender du bemærkninger på dine prislinjer i bookinger, så bliver de automatisk overført til salgslinjerne
på din salgsfaktura.

Finans/Debitor/Kreditor
Købskladde
Det er blevet standard at felterne Betalingsform og Reference er synlige i Købskladden.
Felterne anvendes, hvis du laver automatiske udbetalingsfiler i systemet.
Du kan stadig skjule felterne, hvis du ikke har brug for dem.
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Debitor/Kreditorposter
Når du søger debitor-/kreditorposter, samt liste over forfaldent salgsfakturabeløb/Forfaldent
købsfakturabeløb, så kan du nu se debitor-/kreditornavn og ikke bare nummer.

Finansrapporter
Der er sket lidt ændringer på forskellige finansrapporter
Saldosammenlign. – forrige år.
Rapport viser resultat dette og sidste år i en angiven periode, samt år-til-dato ligeledes dette og sidste år.

Balance/sidste år
Rapporten viser det samme som Saldosammenlign. – forrige år, men viser samtidig periodens resultat i % af
sidste års resultat.

OBS: I øjeblikket vises rapporten i 2 kolonner (Debet/Kredit). Det ændres med næste opdatering, så tallene
står i 1 kolonne pr. periode.
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Detaljeret råbalance
Til saldoafstemning af finanskonti anvender jeg den detaljerede råbalance.

Diverse
Mailkonti
Det er muligt at oprette flere mailkonti og definere hvilken mailkonto der skal anvendes til at sende
salgsfakturaer og kontoudtog etc.

Hvis du har brug for at få opsat nogle af disse nyheder så kontakt TransSoft.
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