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UUED VÕIMALUSED 
 

• Uus ajastatud Ülesanne – Salvesta kasutaja seaded. Vaikimisi on parameetriks 3 (3 
kalendripäeva). 

Kommentaar: Kasutajakohased seaded arhiveeritakse ja juhul kui mingil 

põhjusel on kasutaja kohased seaded kaduma läinud, saab need uuesti 

taastada. Taastada saab administraator Kasutaja kaardilt – Taasta 

seaded.Taastada saab nii kuupäeva järgselt kui ka teisest andmebaasist.  

• Uus süsteemi parameeter ja funktsionaalsus – Lukusta edastatud tootmistellimused.  
Valikutega:  

- Ei lukustata 
- Lukusta tavakasutajale 
- Lukusta ka administraatorile 

Kommentaar: Funktsionaalsuse kasutamise korral on Edastatud 

tootmistellimustel muutuste tegemine võimatu.  

• Uus süstemi parameeter – E-Maili signatuur. Valikutega: 
- Kasutaja kohane 
- Firmakohane 

Kommentaar: Süsteemi parameetriga määratakse kindlaks, millist infot 

kuvatakse dokumentide saatmisel emaili signatuurina. 

• Uus kontroll – Kui Saadetiselt luuakse arve, siis kontrollitakse, kas hinnad on täidetud. Kui ei, 
antakse sellekohane hoiatus, kuid arve loomist ei keelata. 

• Uus võimalus – Müügirühm. Annab võimaluse grupeerida müügitooteid. 

• Uus võimalus – Kopeerida objektide ajaloo vahelehel numbreid (valik kohtmenüüst/RMB).  

• Uus võimalus – Tootmistellimuse ja Sisesaadetise reserveeringuid saab nüüd tühistada ka 
akendest Tootmistellimuse read, Reserveeringud tootmistellimustele, Sisesaadetiste read ja 
Reserveeringud sisesaadetistele. 

• Uus võimalus – Koondtellimused.  
Kommentaar: Annab võimaluse luua erinevatest tootmistellimustest 

(tootmistellimuste nimekirjast) koondtellimusi. Samuti lisada tootmistellimusi 

olemasolevatesse koondtellimustesse ja kustutada (tühistada)  

tootmistellimusi koondtellimustest. 

 

 
VÄIKSEMAD MUUDATUSED 
 

• Uus väli – Sertifikaadi number aknasse Laoliikumiste ajalugu . 

• Uus väli – Tooterühm 1, Tooterühm 2 ja Vaikimisi laoaadress Ostutellimuse ridadesse ja 
aknasse Ostutellimuse read. 

• Uus väli – Tooterühm 1 aknasse Ostutoodete nimekiri. 

• Uus väli – Kliendi tellimuse number ja Kliendi tellimuse kinnitus aknasse Ostutellimuste 
saabumised. 

• Uus väli – Miinimumvaru aknasse Ostuvajadused. 

• Uus väli – Tarneaadressi kommentaar aknasse Tootmistellimuste nimekiri. 

• Uus filter – Tarneaadressi kommentaar aknasse Töörakkude ja ressursside koormused. 

• Uus väli – Netokaal ja Tollikood aknasse Kogused aadressidel.  



• Uus väli – Kliendirühm aknasse Saadetise read. 

• Uus väli – Kliendirühm aknasse Müügitoodete nimekiri. 

• Uus väli – Tootekood 2 ja Tootenimi 2 aknasse Müügitellimus (ridadekohane) ja aknasse 
Müügitellimuse read.  

• Uus väli – Võtmekaart aknasse Ressurss. 
Kommentaar: Võimaldadb ressursiga siduda nn. „uksekaarti“, millega 

töötajad tööle tuleku ja mineku aega registreerivad. 

• Välja asukoha muutus – Ostutellimusel Tarnija tellimuse number toodud Lisainfo vahelehelt 
Ostutellimuse päisesse. 

• Uus võimalus – Ostutoodete nimekirjas saab nüüd muuta Tarnija tootenime.   

• Uus võimalus – Ostutellimuste read aknas ja Ostutellimuselt otsetee (kohtmenüü/RMB) 
Laoliikumiste ajalugu aknasse. 

• Uus võimalus – Toote saadavuse aknast on võimalik nüüd Tootmistellimust raporteerida ilma 
tellimust avamata. Toode raporteeritakse tootmistellimusel olevale laoaadressile. 

• Uus võimalus – Sisesaadetiste reserveeringud aknast nüüd otsetee (kohtmenüüst/RMB) 
Sisesaadetisele. 

• Muudatus – Standardoperatsioonil, Tehnoloogilise kaardi operatsioonil ja Tootmistellimuse 
operatsioonil välja Tööjuhend käitumine muudetud. Tähemärkide arv suurendatud 2048-ni. 
Reale ei saa teksti kirjutada, vaid tuleb kasutada kohtmenüüst valikut Tööjuhend. 

 
 
KORREKTUURID 
 
• Parandatud viga – Müügitellimusele toodete kopeerimisel ei arvestatud erinevaid 

modifikastioone ja neid ei kopeeritud. 
 


