Prevas Connector og WHM
versjon 5.0
Vedlikeholdsdagene 16-17 oktober 2018
Agenda:
➢ Gjennomgang av ny funksjonalitet som kom i versjon 4.0
➢ Funksjonalitet som er planlagt for versjon 5.0
➢ Hva er viktig for brukerne? Prioritering
➢ Forslag til forbedringer og nye funksjoner
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Prevas Connector 5.0, planlagt funksjonalitet
➢ Innlesing av QR-koder.
Vurderes Vil fungere på Android. Noe utfordring å
kommunisere med kamera på Andre plattformer.
➢ Fargemerking i listevisning for å angi om arbeidsordren har gått over planlagt
startdato og planlagt ferdigdato.
➢ Vise artikkelbilder i listevisning når man søker etter artikler
➢ I Mine timer planlegges visning av arbeidsordrebeskrivelse og hvilket utstyr
arbeidsordretimene er registrert på og (event. hyperlink til arbeidsordren).
➢ Når man lagrer lagrer i sjekklisten hopper man opp til toppen i stedet for å fortsette
der man jobbet sist. Korrigert i Patch. Kommer i 5.0.’
➢ Kryss for å avslutte sjekklisten er litt lite og vanskelig å treffe.

➢ Listevisning av dokumenter og søking i struktur. Markere (Overordnet, Lokasjon,
Kategori og Produsent) og alle.
➢ Vis oppgaveteksten mer sentralt som i Utskrift og i Fullversjon
➢ Ønsker responsive design. Kan vi be kundene om en sponsing av ny design.

➢ Ønsker å få med Sjekklisteteksten sammen med aktiviteten på arbeidsordren.
Løses med Flex til brukerdefinert felt.
➢

Ønsker funksjon for å splitte arbeidsordreaktiviteter på flere arbeidsordre
(Oppølgingsarbeidsordre)

Prevas Warehous Management (WHM), planlagt
funksjonalitet for versjon 5.0
➢ Håndtering av K-Lager (Kommisjonslager). Hindre lagertelling vanlig måte.

➢ Håndtering av kommisjonslager. Uttak mot arbeidsordre, Avvik positivt. K-Lager mottak.
➢ Søking i artikler med strekkoder og QR-Koder (Utfordring med teknologi på ulike
plattformer.
➢ Søking i artikler med leverandørens og/eller produsentens katalogreferanse /
artikkelnummer

➢ Søking i artikler med lagerplasser. Dvs. kunne gjøre uttak uten å vite hvilken plass artiklene
ligger. Løses med et todelt bilde hvor man først søker, finner alternative plasser, marker og
utfører uttak i ny funksjon. Kan kombineres med å vise miniatyrbilder av artikkel. Finnes
allerede hos Ekornes, gjenbrukes.
➢ Lagertelling av Aktiva.

➢ I skjermbildet Uttak av deler bør Tøm knappen flyttes opp til høyre for arbeidsordre,
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