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UUED VÕIMALUSED 
 

• Uus võimalus – emailiga dokumente saates on võimalik lisada/kasutada standardfraase. 
   Kommentaar: Võimaldab lisada emailile, millega dokument saadetakse,

   eelnevalt  kirjeldatud standardfraase. 

• Uus süsteemi parameeter ja funktsionaalsus – Luba tootmistellimuste reserveeringute 
automaatne tühistamine. Valikuvõimalused Ei/Jah ning  lisa parameetrina – Puutumatud 
päevad. 

   Kommentaar: Valikuga Jah antakse võimalus ProdMasteril automaatselt 

   reserveeringuid tühistada, võttes arvesse puutumatute päevade arvu.  

   Näiteks kasutaja sisestab „kiire tellimuse“ ajavahemikku, kus tellimustele on 

   materjalid reserveeritud. ProdMaster vabastab reserveeringud, et kiire  

   tellimuse saaks  toota. Puutumatute päevade arv tähendab päevade arvu,  

   mille reserveeringuid ei tühistata. NB! Päevade arv = Tootmistellimuse  

   alguse  kuupäev! 

 
 
VÄIKSEMAD MUUDATUSED 
 

• Uus väli – Projekti number aknasse Müügitellimuste read.  

• Uus väli – Tooterühm 1 ja Tooterühm 2 järgmistesse akendesse: Reserveeringud 
tootmistellimustele, Reserveeringud Sisesaadetisele, Tootmistellimuse read, 
Tootmistellimusele komponentide ridadele. 

• Uus väli – Toote nimi aknasse Reserveeringud Sisesaadetisele.  

• Uus väli – Toote nimi Laoliikumiste ajalugu aknasse. 

• Uus väli – Ostutellimusel reakohased väljad Kogus tarnija laos ja Kuupäev tarnija laos.  
   Kommentaar: Võimaldab märkida, millal on toode saadaval tarnija/tootja 

   laos. 

• Uus võimalus – Kogused aadressidel aknast otsetee (RMB; kohtmenüü) valik Laotootele. 

• Uus võimalus – Tootmistellimuse aknast otsetee (RMB; kohtmenüü) valik Tootestruktuurile ja 
Tootestruktuuri puule. 

• Uus väli Tootmistellimuse aknasse vahelehele lisainfo – Sisesaadetis (sisesaadetise number) 
ja Sisesaadetis loodud (sisesaadetise loomise kuupäev). 

 
 
KORREKTUURID 
 

• Parandatud viga – Tootmistellimusel, mille oli loodud Sisesaadetis valikuga Loo sisesaadetis 
reserveeritud kogustele, oli võimalik komponente tühistada ja vahetada.   

• Parandatud viga – Müügitoote nime pikkuseks on 150 tähemärki, kuid Müügipakkumisel, 
Müügitellimusel, Saadetisel ja Müügiarvel oli see lühendatud 50-le tähemärgile. 

• Parandatud viga – kui tootmistellimusel tühistati raporteering, siis mõningail juhtudel kadus 
materjalil partii hind ja omahind. 

• Parandatud viga – mõningail juhtudel kui tootmistellimustel tehti muutusi kohtmenüü (RMB) 
kaudu , ei kontrollitud, kas teine kasutaja on andmeid juba muutnud.  



• Parandatud viga – Ostu- ja Tootmisvajaduste aknas oli võimalik teha muutusi ja luua 
päringuid ning tellimusi ka siis kui teine kasutaja oli vahepeal käivitanud planeerimise. Seega 
sai toiminguid teha vanade andmete põhjal. Nüüd antakse sellekohane hoiatus – teine 
kasutaja on käivitanud planeerimise. 

 

 


