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Nabavni dokumenti sedaj, namesto “navadne”, upoštevajo nabavno pakirno količino

Nabavna pakirna količina



Nov parameter ob prijavi iz menija: TypeIDs=KIT,TRG,MAT

Pove do katerih tipov artikla ima uporabnik pravico dostopat. Če je prazno oz. ni parametra je

dovoljeno vse kot vedno.

Pravica na tip artikla s prijavo v meni



Z nastavitvijo <OECustomerPriceListOverridePriorityPriceList>X</OECustomerPriceListOverridePriorityPriceList>

lahko določimo naslednje:

- Za X=1: če se najde cena v ceniku kupca potem ima cenik kupca prednost pred

prioritetnimi ceniki v primeru da je cena za kupca boljša

- Za X=2: cenik stranke (če v njem za artikel obstaja cena) ima vedno prednost pred ostalimi

ceniki, tudi prioritetnimi

Prioriteta cenik kupca



Možnost blokade stranke za izdelavo določenega dokumenta, če nima vsaj enega

nastavljenaga interesnega področja. Kontrola se izvaja tudi pri premiku v takšen dokument.

Nastavitev v booking sekcijo:

<InterestAreaRequired>Prehodno dovoljenje za IZM;Dovoljenje za IZM</InterestAreaRequired>

Obvezna prisotnost vsaj ene izmed našetetih interesnihi področij mora imeti stranka, da se

lahko za njo izdela takšen tip dokumenta. Več intersnih področij ločimo z podpičjem.

Interesno področje stranke kot pogoj za izdelavo dokumenta



Ob svaki shranitvi ali pri izhodu iz urejevalnika dokuemnta še neknjiženega dokumenta 

vpraša če želi dokument poknjižiti. 

Nastavitev v Head sekciji

<BookAfterSaveAndClose>1</BookAfterSaveAndClose>

Kontrola za knjiženje dokumenta



Na artiklu sedaj lahko zapišemo “veljavnost” artikla – vnašamo št. dni

Potek artikla

Za artikel, ki ima podatek o poteku, sistem za 

vsako posamezno stranko gleda zadnji prodajni 

dokument.

Če je zadnji prodajni dokument za posamezno 

stranko, starejši od podatka na artiklu (-X dni) se 

ob določeni uri pošlje mail prodajalcu in 

skrbniku produkta (SP na klasifikaciji) z 

naslednjim obvestilom:
»Za stranko (ID stranke) – (Naziv stranke) artikel (ID artikla) – (Naziv 

artikla) je bil zadnjič prodan (datum dokumenta) s ključem (ključ 

dokumenta) in poteče čez 60 dni. Prosim, poskrbite za podaljšanje 

artikla.«

Vnos št. dni za potek artikla je možen tudi na modulu za urejanje cen.



Nastavitev pri premiku dokumentov – pri premiku enaga v drugi dokument se upoštevajo

prejeta naročila, oz. je enako kot da bi iz prvega v drugi document naredil “pull”

Pri pushu vzame prejeta naročila
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