EMCS

In eerdere versies was het matchen van accijnsposten aan een inkomend EMCS document
bewerkelijk omdat dit post voor post gedaan moest worden. Het is nu mogelijk gemaakt om in één
stap meerdere accijnsposten te selecteren om deze vervolgens te koppelen.
Actemium for DIN (A4D)

In In A4D, onze oplossing voor scanning/voice in het magazijn of op de werkvloer, zijn wederom een
aantal verbeteringen doorgevoerd:
•
•
•

Als via de scanner de inhoud van een opslaglocatie werd opgevraagd werd alleen het artikel en
het aantal getoond. Dit is nu uitgebreid met de bijbehorende partij- en tht informatie als het een
artikel betreft met partijregistratie (lotnummers).
Als je via de scanner een drager wilde verplaatsen, dan werden ook de dragers getoond zonder
voorraad. Deze worden nu uitgefilterd.
Bij het verplaatsen van een homogene drager kan er alleen nog verplaatst worden naar de vaste
opslaglocatie in de pickzone van het betreffende artikel als deze is ingesteld.
Nice Label Integrator

In de Nice Label integrator zijn onderstaande verbeteringen doorgevoerd:
•
•
•

Het is mogelijk gemaakt om bij het in batch aanmaken van dragers (bijv. pallets) tevens de
bijbehorende labels af te drukken.
Het afdrukken van het SSCC label wordt nu op meerdere plaatsen ondersteund, bijvoorbeeld
direct vanuit de magazijnverzending. Hiervoor is een geheel nieuwe SSCC functie gerealiseerd,
Het is nu mogelijk om twee SSCC-labels naast elkaar af te drukken (landscape) en tevens is de
leesbaarheid van het label verbeterd.

DIN Transportmanagement en Proof of Delivery App

In onze Transport Management en Proof of Delivery oplossing, voor het papierloos afleveren bij uw
klanten, zijn op basis van de lopende pilots, onderstaande functionele verbeteringen aangebracht.
•

•

•
•
•

De magazijnmedewerker had al de mogelijkheid om een rapport uit te draaien met daarin alle
artikelen die tijdens een rit retour genomen waren. Er is nu een onderscheid gemaakt in
retourgenomen emballage en overige retourgenomen artikelen. Dit is gedaan omdat deze vaak
een andere procedure doorlopen binnen een magazijn.
In een eerdere versie was op de transportorder en op de ritregel via het vinkje “afwijkingen
tijdens levering” inzichtelijk gemaakt als er artikelen retour waren genomen. Dit vinkje wordt nu
ook aangezet als een chauffeur opmerkingen heeft toegevoegd aan de transport order. Hierdoor
hoeft de verkoop binnendienst niet alle transport orders na te kijken op opmerkingen maar
alleen die waar het vinkje aanstaat. Hier wordt namelijk (mogelijk) actie verwacht van de
binnendienst.
Indien de chauffeur niet het aantal kan leveren dat op de transportorder staat, moet het
werkelijk geleverd aantal worden ingevoerd met een redencode. De verplichte redencode moet
eerst worden ingevuld en staat daarom nu voor het geleverde aantal in de app.
Het veld “Betalingswijze” is nu ook zichtbaar in de app zodat de chauffeur ziet of er een contante
betaling noodzakelijk is.
Om het voor de klant inzichtelijk te maken waar hij/zij nu eigenlijk voor tekent, zijn de aantallen
geleverd toegevoegd aan het schermgedeelte waar de ontvanger zijn/haar handtekening zet.

•

De chauffeur heeft de mogelijkheid om via de app artikelen retour te nemen die niet vooraf
waren aangekondigd. Hiervoor is de artikellijst beschikbaar waarin vanaf deze versie de
geblokkeerde artikelen niet meer worden getoond.
Klantassortiment

Het assortimentscherm toont de artikelen met per artikel de verkoopaantallen als ook de “laatste
orderprijs”. Dit is belangrijke informatie voor de klant als deze zijn bestelling doorgeeft. Echter, de
“laatste orderprijs” toont alleen de prijs zoals die op de orderregel tijdens de verzending stond. Als
op de orderregel ook regelkorting% is gebruikt, wordt dit niet verrekend in de “laatste orderprijs”.
Om die reden zijn nu de velden kortings%, kortingsbedrag en netto bedrag toegevoegd. Dit geldt ook
voor het leveranciers-assortiment.
Prijsafspraken

Via een instelling is het mogelijk om aan te geven welke datum u dient te hanteren voor het bepalen
van de juiste prijsafspraak (keuze uit orderdatum, verzochte leverdatum, toegezegde leverdatum).
Echter, als de geselecteerde datum niet was gevuld, dan kwam het voor dat er een verkeerde prijs
werd gehanteerd. Daarom wordt er nu gevalideerd of de betreffende datum ook daadwerkelijk is
gevuld.
Persoonlijke gebruikersinstellingen

Indien toegestaan is het in Dynamics 365 Business Central mogelijk om in de configuratiemodus
wijzigingen in de user interface op te slaan. Echter, bij updates van Dynamics 365 BC op een hosted
omgeving verdwenen deze instellingen. Daarnaast kan het handig zijn om deze instellingen te
kunnen delen met collega’s. We hebben het daarom mogelijk gemaakt om opgeslagen persoonlijke
instellingen te kunnen kopiëren.
ARC code op extern document

Voor klanten zonder EMCS integratie, die handmatig in DIN Dranken de uitgaande ARC voor EMCS
zendingen willen bijhouden, is het nu mogelijk om deze handmatig te vullen op het extern document.
Premiums

In het scherm Premium actie overzicht was niet zichtbaar over welke eenheden het ging. De
gebruiker kon zo minder goed beoordelen of het artikel binnen de afspraak viel. De eenheid is nu
toegevoegd.
Klachten

In de lijstweergave van de klachten ontbrak het inzicht waar de (interne) klacht over gaat. Voor
bijvoorbeeld audits is het handig dat snel kan worden gezien waar klachten over gaan. Daarom is het
nu mogelijk om een omschrijving in te vullen per (interne) klacht.

