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UUED VÕIMALUSED
• Lisatud operatsiooni alguse aeg aknasse Töörakkude ja ressursside koormused.
Kommentaar: operatsiooni alguse aeg on nähtav kui liikuda kursoriga operatsiooni koodileavaneb operatsiooni alguse aja väli.
• Uus võimalus – võimalus märkida Ostuarvele käsitsi, et Võrreldud ja ostuarve infot ei ole
vaja sisestada.
• Uus väli – Müügitoote kood – Müügitoote Väärtuste loetelu aknasse. Samas ka võimalus
filtreerida tooteid müügitoote koodi järgi.
• Uued väljad – Viimane planeerimine ja Viimane koormuste uuendamine aknasse
Töörakkude ja ressurside koormused.
• Uued väljad – Lähetusüksus ja Lähetusaadress aknasse Klient ja Saadetis ning lisaks
nende funktsionaalsus.
Kommentaar: Võimaldab saadetisele reserveerida tooteid nendelt konkreetsetelt
aadressidelt.

VÄIKSEMAD MUUDATUDED
• Uued väljad – Tehnoloogiline kaart ja Lõppaadress Tootmistellimuste operatsioonid
aknasse.
• Uus väli Tehnoloogilise kaardile Operatsioonidele – Normeerida. Valikuks on Jah/Ei.
• Lisatud kohtmenüüsse Kogused aadressidel aknast valik Toote saadavuse ülevaade.
• Uus väli – Planeerija – Müügitellimuse ja Müügitellimuse read aknasse.

KORREKTUURID
• Parandatud viga – kui tootele ei olnud saabumist ega saabumise vajadust, siis Ülevaru ei
arvutatud.
• Parandatud viga Operatsiooni alguse aja muutmise funktsionaalsuses – esialgset
operatsiooni kestvusaega ja parallelsustegurit ei võetud kaasa.
• Parandatud viga Müügiarvel – kui muudeti müügiarve kuupäeva, siis ei arvestatud
valuuta kurssi, mille tulemusena summa ei arvutatud õigesti.
• Parandatud viga – Müügitoote Väärtuste loetelu aknas – kui valitud kliendile ei olnud
määratud müügitooteid, siis Väärtuste loetelu avanes veateatega. Nüüd avatakse
automaatselt toodetavad tooted.
• Parandatud viga – Mõningail juhtudel arvutati Tööraku koormus valesti – päeva kogus
arvutati valesti, kui tellimus oli osaliselt raporteeritud.
• Parandatud viga – Ostuvajadustel tarnija valikul Väärtuste loetelust – väärtuste loetelus
oli näha ka tarnijaid, kellel ei olnud seost valitud ostutootega.
• Parandatud viga – Töörakkude ja ressursside koormused aknas oli tootmistellimuse
võimalik muuta alguse kuupäeva ka nendel tellimustel, mille operatsioon/operatsioonid
olid juba alustatud.
• Parandatud viga – Töörakkude ja ressursside koormused aknas – kui teine kasutaja oli
vahepeal ümberaajastamise alustanud, siis selle kohta ei antud mingit hoiatust.

