
 

 

360 Business Tool Release Notes 
 

2023-05-23 

• Tilføjet mulighed for at oprette en ny Helpdesk ticket for en samtale. Funktionen tilgås fra Dialog 

stamdata samtalen eller ved højreklik på linjen i Ticket stamdata.  

2023-05-23 

• Tilføjet brugerdefinerede felter i sagslinje og kontraktlinje. Felter, som har samme navn, kopieres til 

kontraktlinje i forbindelse med funktionen Opret kontrakt. 

2023-05-11 

• Tilføjet dubletsøgning for firmaer og kampagner. 

2023-05-10 

• Opdatering af tid og udgifter ved efterfølgende ændringer af aktivitet, hvis ikke faktureret. 

2023-05-08 

• Rettelse til visning af grafer. 

2023-04-16 

• Tilføjet mulighed for at ændre søgeinterval for kontrakter til fakturering. 

2023-03-24 

• Tilføjet flettefelt Contact.firstName1 som ikke medtager mellemnavnet. 

2023-02-21 

• Tillad samlefaktura hvis kontraktnumre er forskellige. 

2023-02-21 

• Tilføjet mulighed for at sende betalingsbekræftelse til kunder 

2023-02-20 

• Tilføjet mulighed for at specificere de enkelte brugeres farve i flerbrugerkalenderen 

2023-02-10 

• Tilføjet mulighed for at ændre layout af alle listeformater. Højreklik på kolonneoverskriften for at 

tilføje eller fjerne felter for den aktuelle liste (kræver Administrator rettighed) 

2023-02-10 

• Gendan automatisk forbindelse, hvis forbindelsen til databasen blev mistet 

2023-02-10 



 

 

• Rettelse til total kolonnen i tilbud 

2023-02-10 

• Tilføjet mulighed for samlefaktura, så kunden ikke får flere fakturaer samtidigt. 

2023-01-20 

• Rettelse til listepris når der dannes tilbud fra en sag. 

2023-02-10 

• Tilføjet mulighed for at angive gyldighedsdato for kontraktlinjer med automatisk beregning af 

delperiode. 

2022-12-19 

• Rettelse til kontoudtog i forbindelse med Leverandørservice. 

2022-12-07 

• Rettelse til GetAccept integration. 

2022-11-23 

• Tilføjet listeformat Rykkeropfølgning. 

2022-11-14 

• Rettet tilbudslayout for subtotaler. 

2022-11-14 

• Rettet fakturalayout ved negativ pris 

2022-11-12 

• Rettelse  for at hente listepris fra sag til tilbud  

2022-10-13 

• Genberegning af kontraktlinjer ved ændring af kunde  

2022-10-13 

• Tilføjet visning af note fra aktivitetstype ved workflow  

2022-10-13 

• Tilføjet visning af formateret tekst i sagsnoter  

2022-10-11 

• Tilføjet specifikation af linjer i e-conomic faktura  

2022-09-23 



 

 

• Tilføjet mulighed for rabat for varer uden listepris  

2022-09-23 

• Tilføjet understøttelse af mailskabeloner for firma  

2022-09-20 

• Tilføjet visning af forfaldne faktura som er sendt til økonomisystem  

2022-09-16 

• Tilføjet start- og slutdato i kontraktlinjer og delperiode beregning  

2022-09-06 

• Tilføjet OAuth godkendelsesmetode til Business Central interface  

2022-08-17 

• Tilføjet visning af Ribbon panel i skærmbilledet indstillinger 

2022-07-20 

• Rettelse til Nordea Business filformat  

2022-07-03 

• Opdatering af kundes betalingsmåde fra FarPay 

2022-06-28 

• Rettelse til genberegning af sagslinjer 

2022-06-02 

• Tilføjet separate ikoner for mail og bogholderi funktioner 

2022-06-16 

• Tilføjet oprettelse af ordrelinjer fra LeadDoubler 

2022-06-02 

• Tilføjet visning med listebrowser i egne felter 

2022-06-02 

• Beregn afvigende kontraktperiode for opsagte kontrakter 

2022-05-11 

• Tilføjet felt sagstype til listen med afsluttede aktiviteter 

2022-05-05 

• Tilføjet separat aktivitetstype for telefonopkald fra sager 



 

 

2022-05-02 

• Tilføjet visning af realiseret salg i pipeline graf 

2022-04-25 

• Tilføjet visning af pris efter rabat i tilbud 

2022-04-22 

• Ændret Firmafon til Relatel 

2022-04-22 

• Tilføjet integration med GetAccept 

2022-04-20 

• Tilføjet automatisk udligning af Leverandørservice betalinger 

2022-04-19 

• Rettet dokumentation af mail skabelonfelter 

2022-04-13 

• Tilføjet brugerdefinerede listeformater i sagslinjer 

2022-04-07 

• Tilføjet mulighed for at skjule enhedspriser i dokument typen overslag 

2022-04-06 

• Tilføjet dato type Primo -2 måneder for kontrakter  

2022-04-07 

• Tilføjet dato type Primo -2 måneder for kontrakter  

2022-04-06 

• Tilføjet dokument fane for brugere 

2022-04-06 

• Tilføjet integration til FarPay 

2022-04-01 

• Tilføjet check for godkendelse af indkøb ved afslutmarkering af flere sager 

2022-04-01 

• Tilføj ikke firmanavn til kalenderaftale for privatkunder 

2022-04-01 



 

 

• Opdater kundegruppe fra Business Central 

2022-03-15 

• Tildel aktiviteter til flere personer ad gangen 

2022-03-18 

• Sende Outlook mødeindkaldelser 

2022-03-15 

• Sende Outlook mødeindkaldelser 

2022-03-15 

• Send SMS til privatkunder fra firma stamdata 

2022-03-15 

• Rettelse til forsendelse af supportfiler 

2022-03-15 

• Vis samlet rabat på sagsdetaljer 

2022-03-15 

• Opret ikke kopi af egen aktivitet hvis del af workflow 

2022-02-10 

• Vis interne noter for timer på aktiviteter 

2022-01-21 

• Opret kontrakt med specifik dato. 

2021-01-07 

• Visning af flere linjer i udstyrsnotat skærmbillede. 

2022-01-05 

• Tilføjet visning af betalte faktura med status ERPPAID. 

2021-12-20 

• Tilføjet mulighed for HTML skabeloner fra helpdesk. 

2021-12-20 

• Udfyld kontrakt med default værdier ved oprettelse. 

2021-12-15 

• Tilføjet brevfletning med egne felter. 



 

 

2021-12-10 

• Tilføjet egne felter for privatkunder. 

2021-12-03 

• Bekræft hvis en eller flere indkøbsfakturater ikke er godkendt når sagen lukkes. 

2021-12-03 

• Rettet division med nul under generering af PDF. 

2021-12-03 

• Optimering i forbindelse med at lukke vinduer. 

2021-12-03 

• Brug markup på listepris hvis aktiveret på firma. 

2021-11-23 

• Indlæsning af regnskabsdata i nyt XBRL format. 

2021-11-05 

• Optimering af beregning af dækningsbidrag på sager. 

2021-11-03 

• Rettelse til farver i kalendervisning. 

2021-10-26 

• Rettelse til opdatering af notater fra mobil app. 

2021-10-01 

• Ny workflow feature til automatisk oprettelse af flere følgeaktiviterer. 

2021-08-27 

• Rettelse for opsplitning af indkøbslinjer med serienumre. 

2021-08-17 

• Ny feature til opkrævning af rykkergebyr i forbindelse med udsendele af rykkere. 

2021-06-07 

• Ny feature til at sende tidsforbrug på helpdesk sager til økonomisystem. 

2021-04-20 

• Mindre rettelse til C5 eksport 

2021-02-16 



 

 

• Forbedringer til Jira / All-in-one import, så der nu advares hvis der registreres på en lukket sag. 

2021-02-15 

• Mindre forbedringer til købsfakturagodkendelse. 

2021-02-11 

• Forbedringer til Business Central integration 

o Import af kontrakter 

o Import af udstyr 

2021-01-26 

• Nyt listeformat (Aktivitet) på sager hvis man benytter sagsopgaver 

• Tilføjet advarsel hvis man forsøger at slå ”fakturering via e-conomic” og ”fakturaafsendelse via 

Sproom” til på samme tid 

2020-12-17 

• Udstyrsspecifikke flettefelter er nu også tilgængelige på e-mail skabeloner på sager 

• Hvis man har finans rettigheder vises nu også de alm funktioner i lister over købsfakturaer til 

godkendelse. 

2020-12-10 

• Rettelse omkring OIOUBL generering af kreditnotaer hvor der er benyttet ”subtotaler med skjulte 

linjer” 

• Edilion købsfaktura import forbedringer 

o Understøttelse af kreditnotaer 

o Automatisk import af leverandører fra e-conomic, hvis de ikke allerede findes i 360 

o Listen over importerede viser nu også beskrivelse, sagsnummer og godkender 

2020-12-07 

• Opdatering omkring ny adresse på Uni-tel api server 

• Leverandørfunktioner skjules nu hvis man ikke har slået købsfakturahåndtering til 

• Default sortering i lister over dokumentkategorier og tags 

• Forbedringer til Edilion købsfaktura import 
[FILENAMES] EdilionDepartmentFilter = <depno> 

[FILENAMES] EdilionStateFilter = <statename> 

[FILENAMES] EdilionCaseNumberDigits = <int> 

2020-11-24 

• Build 9.1.3047 

- Performanceoptimeringer på physicalDelete 

- http -> https omskrivninger 

- Microsoft Dynamics 365 Business Central API Client (SPPLBusinessCentralAPI) 

- Edilion API Client (SPPLEdilionAPI) 

- Performanceopteret kode fra metadata til exe 

• Mulighed for import af købsfakturaer fra Edilion (CustomizedFor = EDILION) 



 

 

2020-11-20 

• Forbedringer til indeksreguleringsfunktioner 

o Mulighed for at oprette både variable og faste indekser 

o Mulighed for at indeksere målere der er opsat til at køre med pristrappe men uden opsat 

individuel pristrappe 

o Mulighed for at indeksere målere der er opsat til at køre med fastpris men uden opsat 

individuel fastpris 

o Mulighed for at indeksere kontrakter med forskellige indekser i en arbejdsgang 

2020-11-17 

• Forbedringer til ”Opret kreditnota” funktionen, så det er lettere at oprette kreditnotaer med anden 

dato end dags dato 

2020-11-10 

• Performanceoptimeringer 

o ”flyt linje op eller ned” på sag, tilbud, faktura mv. 

o Opret følgeseddel fra sag 

o Opret tilbud fra sag 

o Opret faktura fra sag 

o Dan PDF fra tilbud/faktura/følgeseddel 

o Dan OIOIUBL faktura/kreditnota 

2020-11-09 

• Ved import af produkter fra e-conomic, markeres spærrede produkter nu som spærrede i navnet. 

2020-11-06 

• Fiks til fejl omkring ”dobbelte blanke linjer i beskrivelser på en fakturalinje ikke blev vist korrekt” 

2020-10-27 

• Fiks til periodisk fejl ved omkring oprettelse af linjer ud fra styklister, hvis der var mange linjer 

(>100) i forvejen 

2020-10-26 

• Fiks til periodisk fejl ved drag drop af flere e-mails på én gang 

2020-10-22 

• Rettelse til ”skift status” funktionen fra lister over fakturaer 

2020-10-20 

• Forbedringer til DBCollectionBuilder så der nu kan bruges distinct og top samtidigt. 

2020-10-19 



 

 

• Forbedringer der gør det lettere at opsætte OAuth (Modern Authentication) i forbindelse med 

synkronisering af kalender med Office 365 

2020-10-16 

• Gennemregn funktion på firmaer 

• På købsfaktura vises nu både sagens beskrivelse og kunden 

2020-10-08 

• Forbedringer til funktionen ”opret ordre i e-conomic” på sager 

2020-10-05 

• Forbedringer omkring visning af ubetalte ved brug af send faktura via e-conomic 

• Tilføjet mulighed for at afsende via Sproom uden at der skal angives GLN på kunden 

2020-10-01 

• Fejlrettelse omkring enheder ved brug e-conomic api til at danne fakturakladder 

2020-09-29 

• Forbedringer omkring ændringer til faktura der er overført som kladde til e-conomic 

• Forbedringer til ”check produkter” funktionen 

• Forbedringer til ”opdater fra e-conomic” til også at opdatere betalingsstatus, fakturaheader og 

footer 

2020-09-21 

• Bedre defaultværdier (ud fra kontrakttypen) ved oprettelse af kontrakter. 

• Ved indtastning af kontrakten startdato sættes næste periode, næste fakturering og næste 

indeksering nu automatisk. 

• Kontrakt forecast rapport 

2020-08-13 

• Timeout ændret til 10 minutter i Jira / All-in-one import til bedre at håndtere meget langsomme 

Jira installationer. 

2020-08-11 

• Opdater betalingsstatus fra e-conomic kan nu startes fra sidebaren (Regnskab, funktioner) 

2020-08-10 

• Forbedringer til import fra ALSO Cloud Marketplace så UDRCValue nu også afløftes 

2020-08-07 

• Forbedringer omkring visning af slutkunder på timespecifikationsrapporter i forbindelse med 

kundeejer modulet 

• Funktion til at importere tilbudslinjer fra WebCRM til sagslinjer i 360 



 

 

• Mulighed for at ændre fonte på pdf-genereringer 
[FILENAMES] pdfFontLight = light.otf 

[FILENAMES] pdfFont = regular.otf 

[FILENAMES] pdfFontBold = bold.otf 

[FILENAMES] pdfFontHeading = heading.otf 

2020-08-03 

• Funktion til at importere tilbud fra WebCRM til sager i 360 

2020-08-03 

• Ved e-conomic fakturering af målerfaktureringsfakturaer vises listen over udstyr der er dækket af 

fakturaen nu som en beskrivelseslinje i stedet for som en fakturaheader. (og kan dermed indeholde 

mere tekst end e-conomic kan håndtere i fakturaheaderen) 

2020-08-03 

• Forbedringer til godkendelser af købsfaktura  

o Købsfakturafane på sager (med godkend funktioner) 

o Advarsel ved afslutning af sager med ikke godkendte købsfakturaer 

o ”Vis alle ikke godkendte købsfakturaer” på Dashboards (kræver bogholderi rettigheder) 

2020-07-30 

• Lynopret kontrakt fra sag spørger nu også faktureringstidspunkt (primo, ultimo, specifik dato osv.) 

• Sidebaren viser nu automatisk ”små ikoner”, hvis der er flere ikoner end der er plads til at vise som 

”normale ikoner” på brugeres skærm 

2020-07-28 

• Fejlrettelser til kalender omkring “drag and drop fra Chromium browsere til 360” 

• Mulighed for at få kladder dannet fra kontrakt – til at hedde "faktura" CustomizedFor = 
USEINVOICELABELONCONTRACTDRAFT) 

• Opret firma fra CVR sætter nu ikke længere mailstop feltet 

• ”Beskrivelse" på en fakturalinje skal ny udfyldes 

• Fjernet kolonnen "Virtuel bruger" fra listen over brugere under indstillinger 

• Mulighed for at angive "Fokus" på interne sager 

• "Betingelser, enheder" mv, oversættes nu ikke hvis man ikke har slået sprog modulet til (under 

valuta) 

• Fakturaer viser nu ikke "betal via bank" hvis der ikke er indtastet kontokummer på banken 

• Dropdown til fi korttype på leverandørfane på firmaer 

2020-07-27 

• Fejlrettelser til kalender omkring “opret vha. dobbeltklik” 

2020-07-09 

• Forbedringer til e-conomic integration (api) 

o Ved oprettelse af fakturakladder i e-conomic, benyttes nu det brevpapir som er angivet på 

kunden. 



 

 

2020-07-06 

• Ved brug at overskrift linjer på kontrakter med forbrugsfakturering, kan det nu angives om 

overskriften skal vises på alle fakturaer, eller kun aconto eller kun ved overforbrug 

2020-07-02 

• Forbedringer til e-conomic importer kunder og produkter 

• Fix til e-conomic integration (filbaseret) 

2020-07-01 

• Forbedringer til e-conomic integration (api) 

o Kontaktpersoners eInvoiceId importeres nu fra e-conomic 

o Mulighed for ikke at overføre attentionperson på fakturaer 
CustomizedFor = DONTSENDCONTACTTOECONOMICONINVOICING 

2020-06-30 

• Forbedringer til “Opret ticket i Jira” funktionen 

 

2020-06-25 

• Forbedringer til e-conomic integration (api) 

o Overførsel af p-nummer på kunder 

o Overførsel af Tilbud/Ordrebekræftelse/Faktura/Kreditnota 

▪ Mulighed for fast ”Vores reference”  
[FILENAMES] e-conomicInvoiceEmployeeNumber = ? 

▪ Mulighed for fast ”Layout”  
[FILENAMES] e-conomicInvoiceLayoutNumber = ? 

2020-06-24 

• Forbedringer til e-conomic integration (api) 

o Tilbud/Ordrebekræftelse/Faktura/Kreditnota 

▪ Overførsel af attentionperson   

▪ Overførsel af sælger 
CDMSystem current atAttribute: #showSalesUserOnInvoice 

▪ Overførsel af forretningsenhed 

▪ Overførsel af periodiseringsperiode 

▪ Overførsel af rabat% på linjer (hvis det er slået til i indstillinger) 

▪ Mulighed for at overføre ”intern overskrift” i 360 til ”Overskrift” i e-conomic 
CustomizedFor = SENDINTERNALHEADINGTOECONOMIC 

• Bug fix omkring visning af rabatter på fakturaer i anden valuta 

• Performance forbedringer omkring sizeIfKnown på DBCollections 

2020-06-19 

• Performance forbedringer, og forward-only support i DBCollection>>do:, 
DBCollection>>elementsDo:, DBCollection>>keysDo:, DBCollection>>rowsDo:  

2020-06-12 



 

 

• DBCollectionBuilder>>top: fix 

2020-06-04 

• Forbedringer til Mailchimp integrationen 

o Bedre håndtering af ”denne e-mail kan ikke tilføjes igen” fejl fra Mailchimp 

• Fejlfixes til LookUpContentsBinders 

 2020-06-04  

• Performanceoptimeringer til Helpdesk modulet 

• Implementeret en Comment (class)>>purgeDeleteRecordsUI:simulate: funktion 

2020-05-29 

• Build 9.1.304  

- syncronizeIndexes: forbedringer 

- compile all methods improvements (handle missing class better) 

- HOSTING\lobstaradmin support 

- isFeatureEnabled forbedringer 

• Rettelser til ”timespecifikationer dannet som linjer på fakturaer” 

2020-05-14 

• Rettelser til ”timespecifikationer dannet som linjer på fakturaer” 

• Opdateret indbygget fjernsupport til TeamViewer version 15.5.3.0 

2020-05-12 

• Indeksoptimeringer 

• Rettelse til ”Multi Merge & Send” funktionen så der også gemmes en af e-mailen på de enkelte 

kontaktpersoner hvis der ikke medsendes nogen dokumenter 

2020-05-11 

• Mulighed for at få timespecifikationer dannet som linjer på fakturaer (CustomizedFor = 

EXPENSEREPORTASINVOICELINES) 

2020-04-27 

• Overskrifter og beskrivelseslinjer på tilbud, faktura mv. kan nu være længere inden de 

tekstombrydes. 

2020-04-24 

• Build 9.1.303 

• Nyt listeformat “Med kostpriser” på kontraktlinjer 

• "unlock from exchange" clearer nu også "no response sent" flaget 

• Removed dbpwd from detailed system info on error submissions 

2020-04-16 

• Queries for GUID now accepts both and without {} formats 



 

 

• Fejlfix omkring forkerte “antallet stemmer ikke” advarsler I forbindelse med varebestillingsmodulet 

2020-04-14 

• Mulighed for at fjerne fakturerede timer og udgifter fra en faktura der allerede er sendt til kunden 

og/eller overført til regnskabssystemet 

• Fejlfix omkring Mailchimp API version 3 og import af bounces 

• Nyt listeformat “Med kostpriser” på fakturalinjer 

2020-04-08 

• Build 9.1.301 

o Performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

o Lazyload af EasyEmail og Mandrill Interface 

o Telavox Interface 

2020-04-06 

• Ved valg af multikoder vises nu også kommentaren 

• Tickets mod spærrede firmaer er nu markeret med rødt 

• UI forbedringer omkring mailkoder 

• E-mail skabeloner er nu default ”med fletning ” 

• Forbedringer til ”send mail”, ”send mail (fra skabelon)” og ”Multi Mail & Send” funktionerne på 

kontaktpersoner, så der nu kan angives om de enkelte mails/dokumenter skal gemmes 

2020-03-30 

• Mulighed for skjulte linjer på fakturaer og kontrakter 

2020-03-25 

• Create Issue in Jira – Beta version 

2020-03-24 

• Added WinSCP 5.17.2 Portable support 

• “Zip and Send” system improvements 

2020-03-23 

• Opret kopi funktion på kontraktdokumenter 

• Korrekt visning af dato på lister over dokumenter 

• Mulighed for drag & drop af flere mails ind i 360 på én gang 

• Mulighed for drag & drop af flere filer ind i 360 på én gang 

2020-03-16 

• Create Issue in Jira – Alpha version 

• Forbedringer til samlefaktureringer og krediteringer af disse 

2020-03-12 

• Forbedringer til asTDCFormat: funktioner omkring navngivning af XML filer 



 

 

2020-03-10 

• Mulighed for at kunne angive fra adresse ved brug af Outlook skabeloner til mailudsendelser 

2020-03-06 

• Mindre forbedringer og fejlfixes til kreditorsaldoliste 

2020-02-26 

• Forbedrede muligheder for custom tekster på forbrugs- og overforbrugsfakturering med 

målerafregninger 

• Fix omkring målerlinjer (uden overskrift, blank eller detaljer) 

2020-02-24 

• Forbedringer til asTDCFormat: funktioner (CustomizedFor = ASTDCFORMAT) 

• Salgsgrafer viser nu kun ShowInSales=True brugere 

2020-02-13 

• Flexfone inbound handler - Beta 

2020-02-12 

• Håndtering af ”non-unique bank references” i filer fra Danske Bank Business Online 

• Forbedringer til måleraflæsninger 

o Mulighed for overskrifter 

o Mulighed for blanke linjer 

o Mulighed for detaljer 

2020-02-11 

• Fix til sortering efter ”genopkald” i ringelister 

2020-02-11 

• Forbedringer til asTDCFormat: funktioner (CustomizedFor = ASTDCFORMAT) 

• Notifikation på faktura stamdata hvis den er overført til økonomisystemet 

2020-02-10 

• Samlefaktureringsforbedringer 

o Periode på fakturalinjeniveau 

o Sletninger kan nu ”genskabe” de oprindelige 

o Udvidet heading på faktura til 254 tegn 

o Ved kreditering kommer der nu advarsel om at der ikke automatisk kan ændre på 

afregninger og næste faktureringsdato på kontrakten mv. 

o Lav blank linje mellem de 2 fakturaer 

o Fjernet ”forskellig dato” advarsel  

o Yderligere info i bekræft spørgsmålet ” %1 fakturaer i alt. %2 skal ikke samles” 

• Krediteringsforbedringer 



 

 

o kreditering af faktura m/målerafregninger skal kunne lave "negative afregninger" 

o kreditering af faktura med periode - skal spørge om der skal rulles datoer tilbage 

• Fjernet en række ikke brugte funktioner i ”faktura, funktioner…” menuen (CustomizedFor = 
INVOICESPLIT) 

•  

2020-02-06 

• Forbedringer til ”Select Icon/Bitmap” dialogen 

2020-02-03 

• Mulighed for at gemme kontraktdokumenter i separat katalog (CustomizedFor = 

SeparateDirContracts). For at opgradere eksisterende system skal følgende udføres: SPPLContract 
fixMoveDocumentsToSeparateDir. SPPLContractDocument fixMoveDocumentsToSeparateDir.  

2020-01-28  

• Samlefakturering Beta1 (CustomizedFor = CONSOLIDATEDINVOICING) 

• Performanceoptimeringer af startsWith: og endsWith: 

• Mulighed for at angive om fakturaer default markeres som “klar til fakturering”. ([FILENAMES] 
defaultMarkInvoiceReady = T|F) 

2020-01-21 

• Felt til valuta primaryCurrency direkte på spplContract niveau 

• Felt til valuta invoicePeriodStart direkte på spplInvoiceLine niveau 

• Felt til valuta invoicePeriodEnd direkte på spplInvoiceLine niveau 

2020-01-09 

• Der vises nu en advarsel ved oprettelse af kreditnota ud fra en faktura der er dannet på baggrund 

af målerafregninger 

• Forbedring omkring minimum/estimeret værdi ved aconto kladder på kontrakter med målere 

• Implementeret en række forbedringer omkring fakturerings af abonnementsprodukter samt 

aconto- + -overforbrugsfakturering (acbz) 

2020-01-08 

• Performanceoptimeringer: 

o ixspplContractline2 
o ixcdmexpen6 
o ixcdmnotificationPoll 
o ixcdmnotificationReverseLookup 

2020-01-07 

• Performanceoptimeringer: 

o ixcdmacti_exch1 
o ixspplTicket10 
o ixspplTicket11 
o ixSTDDocument2 



 

 

o ixcdmcomp20 
o ixcdmacti12 
o ixcdmacti13 

2020-01-06 

• Forbedringer til kontaktpersonimport med match på cvr-nummer 

2019-12-27 

• Ekstra bekræftelsesdialog ved skift priser på alle aktive sager/kontrakter 

• Forbedringer til asISO8601 og asISO8601On: funktioner 

• Forbedringer til e-signatur integration 
o Rettelser omkring deadline 
o Mulighed for flere underskrivere hos kunden 

2019-12-16 

• Fix til ”getTextFor: not understood” fejl 

2019-12-12 

• Fejlfix, så der igen vises”100% rabat” hvis produkter sælges til 0 kr. 

• Mulighed for at bruge e-mailskabeloner til fakturabilag 

• Mulighed for ”skæve perioder” på kontrakter (periodelængder der ikke passer med 12 måneder). 

Kan slås fra med CustomizedFor = OnlySimplePeriodTypes 

• På fakturaer genereret fra kontrakter skrives ”8 måneder af 1 år” i stedet for som tidligere (1 år i 8 

måneder) – hvis fakturaperioden er kortere end perioden på enheden 

• Funktion til skift liste- og kostpriser på produkter, har nu default nej i ”opdater sager og kontrakter” 

• Forbedringer til import data fra WebCRM 

• Forbedringer til aktivitetsimport  

 

2019-12-09 

• Implementeret en funktion (STDCompany>capabilityMatchCVRInFIle:) til at lave ”match mod cvr” i 

en tab separeret fil – uden at skulle importere firmaerne først. 

• Forbedringer til ”importer opt-outs + bounces”, så det fungerer med det nye API fra Mailchimp. 

2019-12-05 

• Fejl omkring periodisk manglede default start og sluttid på aktiviteter hvis opgaver var slået fra 

• Forbedringer til en række dato beregnings og konverterings funktioner 

2019-12-04 

• Opret fra e-mail ”vælg mappe funktion” benytter nu Outlooks egen vælg mappe dialog  

• Rettelse så ABC fordelings grafen kun viser åbne sager 

• Forbedringer til ”søg ticket” 

• Performanceoptimeringer på en række dato beregnings og konverterings funktioner 

• Forbedringer til ”Faktura periodisering (periode opdelt)” rapporten 

• Fejlfix til ”Forecast (sælger opdelt)” graf på dashboard 



 

 

• Fejlfix omkring ”mulighed for negative rabatter på fakturaer” 

2019-11-28 

• Fejl omkring ”automatisk tilbagerulning af datoer” ved sletning af fakturaer dannet fra kontrakter. 

2019-11-19 

• Build 9.1.300 

o Performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

o Forbedring omkring ”lazy load af designer tools” 

2019-11-18 

• Funktionen ”send som e-mail” af dokument på en aktivitet, gemmer nu e-mailen direkte på den 

eksisterende aktivitet (i stedet for at lave en ny dokumentaktivitet) 

• Funktionen ”Skift liste-/kostpris på aktive sager og kontrakter” funktion på produkter fungerer nu 

også på produkter med flere leverandører 

2019-11-18 

• Build 9.1.299 

o Performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

• Håndtering af ulovlig brug af bankens reference (“0000 000000”) i filer fra Danske Bank  

• Mandatory flertalsudgave udgaver på nye enheder 

2019-11-13 

• Build 9.1.298 

o Performance optimering af konsolidering 

o Fix så “valg med mus” i typeahead quicklookup kontroller ikke åbner listen/søgevinduet 

o Fix til ” Cannot do modal dialog during recursion.” (timing forskel på klik med mus og 

tryk på enter i typeahead kontroller) 

o Performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

 
2019-11-11 

• Forbedringer omkring ”indgående kampagner” 

o Toolbar item på firmastamdata 

o Toolbar item på kontaktstamdata 

o Viser nu både firmaer og kontaktpersoner på listen 

• Skift af produkt på sags eller kontraktlinje, sætter nu også korrekt beskrivelse (hvis man svarer ja til 

at ændre) 

2019-11-11 

• Build 9.1.295 

o Performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

2019-11-07 



 

 

• Build 9.1.293 

o Opdateret codesigning signatur (SHA256) af alle exe og dll filer 

• Saldobalancegrafen vises nu kun hvis man bruger både fakturaer, købsfakturaer og bankafstemning 

• Metadata version vises nu I login dialoger 
 
2019-11-04 

• Rettet fejl omkring tilknyt sag til bestilling hvor der er linjer uden angivet produkt 

• Rettet fejl omkring manglede beskrivelser ved import af produkter fra e-conomic 

• Rettet fejl omkring overførsel af produkter uden salgs eller kostpris til e-conomic 

2019-10-31 

• Bedre muligheder for at ændre på tekster på forbrugsafregnede kontrakter 

2019-10-29 

• Mulighed for at angive om der skal laves formatering i #interpolate: 

2019-10-24 

• asTDCInvoiceFormat: rettelser 

• Fjernet skeuomorfisme fra diverse baggrunde 

2019-10-23 

• Rettelse omkring “forkerte kolonne overskrifter” ved søg i cvr under oprettelse af firma 

• Mulighed for plaincolor mdi background 

• Mulighed for ‘none’ som mdi baggrundsbillede 

• Mulighed for “lister” på customFields skærmbilleder 

• Mulighed for “web browser” på customFields skærmbilleder 

2019-10-16 

• ”Opret manuel postering” funktion på bankposteringer 

• Forbedringer til funktionen omkring ”flyt datoer tilbage” ved sletning af fakturaer på kontrakter 

• Automatik formatering af US (+1) telefonnumre: ”(123) 456-6780” 

2019-10-14 

• Under Telefonisystem integration kan der nu specificeres om man ønsker at bruge callto: eller tel: 

som protokol. Dette gør det lettere at f.eks. have både Jabber og Skype installeret på samme 

maskine, men styre hvilket program der skal integreres til 360 

• Forbedring, så man kan ignorere ”Antallet på bestillingen er mindre end antallet på sagen/sagerne” 

advarsler. 

• asTDCInvoiceFormat: rettelser 

2019-10-07 

• Kladde markering på alle sider på kladde-fakturaer (ikke bare første side) 

• Forbedringer til ”opret kontrakt” knappen på sager 



 

 

• Bedre pre- and postprocessing muligheder ved fakturering af målerbaserede kontrakter 

• Bedre muligheder for at generere yderligere specifikationer på fakturaer 

2019-10-07 

• Forbedring så overfør til e-conomic (via api) nu også overfører produkter der måtte være blevet 

slettet siden de blev brugt på en faktura der skal overføres 

• Funktion ”Eksporter alle skabelon dokumenter”  

• Tilføjet metoden listFormatLastProcessChangeBuilder:metaColumn: som kan bruges i listeformater 

på sager  

2019-09-25 

• Forbedringer omkring timehåndtering af http timeout ved kald af api’er med dårlig performance 

2019-09-25 

• Fix til periodisk fejl omkring kopier til Excel og datoer 

• Implementeret en række low-level merge PDF funktioner 

• Fix til periodisk fejl ved dan saldobalance i Excel format 

• Refactoring af financialExport:  

• Refactoring af updateSettlementPrePaidForMeter:  

• Fix omkring beregning af estimeret kontraktværdi på kontrakter hvor der er oprettet målere 

selvom afregningsmodellen er sat til fast. 

2019-09-09 

• Fix til periodisk fejl ved drag & drop af krypterede mails fra Outlook 

• STDActivity autoFixExchangeSyncPostMigrateOffice365 metode 

2019-09-03 

• ”Opret/opdater i Jira” funktion på firmastamdata.  

o Den bruger kundenummer til at matche i Jira. Hvis firmaet findes - overskrives det, ellers 

oprettes det. 

o Den overfører kun "kundenummer, navn, telefon, adresse". 

o Den opretter/opdaterer ikke kontaktpersoner 

2019-09-02 

• Fix til Jira / All-in-one import omkring ”specialtegn i brugernavne” 

• Fix omkring manglende periodetype på kontrakter 

2019-08-26 

• Understøttelse af subtotaler (med/uden skjulte priser og/eller linjer) i ved generering af OIOUBL 

fakturaer. 

2019-08-12 

• Forbedringer til visning og søgning i auditlog 

• Performanceforbedring til ”beregn totaler på kontrakter” 



 

 

2019-08-08 

• Form-Post tabel 

2019-08-05 

• Forbedringer omkring sproglag på systembeskeder inden brugeren er logget på 

2019-08-01 

• Fejlfix omkring styklister på kontrakter med sproglag på produkter 

2019-07-31 

• Fixet fejl omkring beregning af estimeret værdi for kontrakter som havde målere selvom de var 

opsæt til fastprisfakturering 

2019-07-26 

• Filføjet manglende subFolder på SPPLStudy 

2019-07-25 

• DB Write buffers flushes nu automatisk ved en powerchange event  

• Forbedringer til sagsopgaver 

o Auditlog på sagsopgaver 

o Beregnede kolonner i ”mine åbne sagsopgaver” listen 

o Performanceoptimering på ”vælg sagsopgave” på aktivitet og andre steder 

o ”Søg efter mine sagsopgaver” funktion til brugere som ikke må se alle 
sager 

o Typeahead på QuickEdit, vælg bruger 

• Listeformatet ”detaljeret” på dokumenter viser nu også tags og ticketnummer 

• Forbedringer til InvoiceDesign skærmbilledet på kontrakter 

• Forbedringer til ”Udfør saldo kontrol” funktionen på bankkonti 

2019-07-16 

• Ny ”Skift salgspris på aktive sager og kontrakter” funktion på produkter 

• Performance optimering på load af metadata i development mode (ca. 3 sekunder hurtigere) 

2019-07-05 

• Fejlfix omkring estimeret værdi af målere uden angivelse pris 

• I listen over fakturaer der er overskredet betalingsdato kan man nu se antallet af dage 

2019-07-03 

• Forbedringer til de advarsler der vises når der registreres eller fakturerbare timer på kunder med 

SLA der angiver u/fakturering) 

2019-07-02 



 

 

• Forbedringer til tidsregistreringsgrafen på dashboards så den nu kan vises enten på uge eller 

månedsbasis 

• Tilføjelse af tidsregistreringsgraf på de kundespecifikke dashboards 

2019-07-01 

• UI Forbedringer til “kontrakt” fanen på produkter 

• Automatisk genberegning ved skift af minimum eller estimeret antal på en måler 

• Fejlrettelser omkring summer på sagsopgavestamdata 

• Fejlfix omkring Overfør faktura til inkasso hos Nodeco 

• Genvej til omdøb (F2) på kontraktdokumenter 

• Dashbordet for forretningsenhed viser nu også en aktivitetstypefordelingsgraf 

• Fixet fejl omkring aktivitetstypefordelingsgraf på personlige dashboards 

2019-06-25 

• Periodiseringsrapporter kan nu trækkes med/uden ”fakturaer uden angivelse af periode” 

• Fix til Jira / All-in-one import omkring ”oprettelse tomme timesager omkring månedsskifte” 

• På fanen kontrakter på produktstamdata vises nu både faste kontraktlinjer og målerlinjer 

2019-06-24 

Forbedringer til import af målerdata fra ALSO Cloud Marketplace, så der nu understøtter typerne: 

Monthly Number of CSP licenses, Monthly Number of Seats og Total Usage 

2019-06-24 

• Små UI-forbedringer omkring lønkørsler 

• Timer og udgifter på slettede aktiviteter vises nu ikke i oversigten på sagsopgaver (på samme måde 

som på sager) 

2019-06-19 

• support for background image større end skærmen  

• forbedringer til vedligehold af sproglag på produkter 

• import360RowDrafts: ignorerer nu automatisk tomme/blanke linjer 

• Ticketdashboard. Fanen med afsluttede tickets viser nu lukketdatoen 

2019-06-18 

• Fix til periodisk ”GetTypeInfoCount:" not understood” fejl  

• Forbedring omkring beskrivelse / primær linje på købsfakturaer oprettet på baggrund af en 

bestilling. 

• Grafiske ændringer til kalendere for bedre at matche Outlook 2019 

• Fjernet skeuomorfisme fra baggrunden 

2019-06-17 

• Bedre logning af fejl ved brug af funktionen ”ImportBarCodes” 

• Forbedrede muligheder for at ændre telefonisystem for en enkelt bruger 



 

 

• Fixet fejl omkring ”dan fremadrettet faktura kladde på kontrakter med både aconto og 

samlemålere” 

• Ny funktion til ”eksporter alle standarddokumenter og skabeloner” 

• Fix til periodisk ”invoke::::: not understood” fejl  

2019-06-05 

• Ny CustomizedFor = EquipmentData funktion 

• Mulighed for at angive at afsluttede emner automatisk skjules fra ringelister efter X dage 

2019-06-04 

• ”Ret deres ref.” funktion på faktura 

• Sproglag på standarddokumenter på sager og produkter 

• Ny CustomizedFor = PRODUCTLOCALIZATION funktion 

• Sproglag på produktnavn og fakturabeskrivelse 

• Sproglag på overskrifter 

• Forbedringer til styklister 

o Mulighed for at angive om produktnavnet skal tages fra produktet eller styklisten 

o Mindre UI forbedringer 

2019-06-03 

• Forbedringer til sagsopgaver 

o Estimat og sum af planlagte kan nu bruges på både interne og kundevendte sager 

o Estimater og summer vises nu både i lister og på stamdata 

• Alt + Pil-ned genveje i quick felter 

2019-05-30 

• Rettelser så der kan indlæses kontoudtog fra den seneste betaversion af ”Nordea Business”  

• Forbedringer til isValidEmail kontroller 

• Forbedringer til inbound kald håndtering omkring udenlandske telefonnumre 

• Import funktion til ”fakturakladder” (See ”Import Draft Invoices format and documentation.xlsx”) 

• Forbedringer til 360CLI.exe 

o Ved første start spørger der om manuel installation hvis der ikke allerede er installeret 

o Mulighed for /install /quiet  

o Registrerer nu både protocol og application handlers 

2019-05-25 

• Match mod cvr viser nu igen kun aktive p-enheder 

• Kontraktværdi vises nu både som omsætning og dækningsbidrag (på betalingsfanen) 

• Fix til Jira / All-in-one import omkring fakturerbare/ikke fakturerbare timer og km 

2019-05-20 

• Tydeligere markering af lukkede og udløbne kontrakter 

• Forbedringer til Jira / All-in-one import, så der kan oprettes ikke fakturerbare timer 



 

 

2019-05-16 

• Forbedringer til ”importer udstyr på C5” funktionen 

• ”Luk kontrakt” funktion 

2019-05-14 

• Ny ”Skift kostpris på aktive sager og kontrakter” funktion på produkter 

• Estimeret DB (periode, år og bindingsperiode) på kontrakter 

• Mulighed for import af kontoudtog fra ”Nordea Business Netbank (Beta)” 

• Beregning af estimeret kost på kontrakter med målere 

• Der kommer nu en advarsel hvis man prøver at fakturere en kontrakter hvor næste 

indekseringsdato er overskrevet 

• Genvejstast (F2) til omdøbning af dokumenter 

2019-05-13 

• Ny rapport: ”Periodisering (periode opdelt)” under Regnskab, Faktura 

2019-05-09 

• Forbedringer til Jira / All-in-one import, så automatisk oprettede sager får sat ansvarlig til den 

bruger der har oprettet ticket ’en i Jira 

2019-05-08 

• TM forbedringer 

o Både dato og tidspunkt vises nu for genopkald i ringelister 

o Både dato og tidspunkt vises nu for seneste genopkald i ringelister 

o Standard ringeskærmbilleder viser nu også hjemmeside 

o Standard ringeskærmbilleder har nu også de "smart knapper" omkring søg på Google, 

LinkedIn, cvr osv. 

o Noter vises nu også på listen over kampagnedeltagere på en kampagne 

o Genopkald dukke nu op 15 minutter før de er planlagt 

• Fix til periodisk calculateCategoryTotal fejl 

2019-05-07 

• Udvidet dashboard med ”Udførte aktiviteter”, der viser aktiviteter som er markeret som udførte 

(via app’en) men endnu ikke færdigregistreret. 

• Fixet fejl omkring kundespecifikke og sagsspecifikke timesatser ved registreringer i app’en 

2019-05-02 

• Fixet fejl omkring match af ens leveringsadresser i forbindelse med varebestillinger 

2019-04-25 

• Beta: Import af tidsregistreringer fra Jira / All-in-one 

2019-04-24 



 

 

• Mulighed for drill down på ”fordeling efter produktgrupper” grafen 

2019-04-23 

• Mulighed for at have både aconto og overforbrugsafregning på samme faktura. CustomizedFor = 
PrepaidAndOverageOnSameInvoice 

• Ved oprettelse af bestilling fra en sag laves bestillingslinjerne nu i samme rækkefølge som på sagen. 

• Ekstra listeformat på sag, som viser summeringer af timer på sagsopgaver 

• For forbedringer til totaler i bunden af lister 

o De vises nu kun hvis der er mere end 1 post i listen 

o I sum kolonner vises nu 0 i totalen selvom der er ikke er nogen data at summere 

2019-04-16 

• Fiks til fejl omkring summering af afholdte timer på listen over sagsopgaver på en sag 

• Lagerfelter skjules nu automatisk på ydelser 

• Forbedringer til logning af fejl når 360.exe køres fra en kommandolinje. 

• ”SPPL360 recalculateAll” metode til brug til ”nat kørsler”. 

• Forbedringer til ”Import aktiviteter” 

2019-04-11 

• Ved opdatering af kunder fra e-conomic opdateres følgende felter nu også: currency, vatZone, 
paymentTerms, legalName, eanNumber, pNumber 

• Hvis en kunde er markeret som spærret vises dette nu også på aktiviteter og sager 

• Farver angivet på kunders SLA vises nu også på aktiviteter og sager 

• Forbedringer omkring ringelister, så der under opsætningen kan angives om genokald skal 

synkroniseres til Outlook. 

• Opdater med stamdata fra e-conomic funktion på kunder og leverandører 

2019-04-09 

• En række mindre forbedringer til grafer, primært omkring hvilken periode der vises 

• Ved brug af ”opret faktura” på en enkelt kontrakt er der nu mulighed for manuelt at ændre 

perioden for fakturaen, uden at det ændrer på resten af kontrakten. 

2019-03-28 

• Forbedringer så værdi og linjer ikke vises på kontrakter hvis der ikke benyttes fakturering 

• Mulighed for at vise sagstal og -grafer med importerede data 

• Performanceoptimering af beregn år til dato, sidste års år til dato og prognose på kundeniveau 

• Ny ”fordeling efter produktgrupper” graf på kundeniveau (under andre grafer) 

2019-03-21 

• Fix omkring ”dokumentkontroller hvor dokumentet ikke er genereret endnu” 

• Fix omkring generering af FI koder i ”360 Long Format” 

• Fix omkring subtotaler med rabat i procent 

2019-03-21 



 

 

• Mindre TM forbedringer 

o Noter vises i ringelister 

o Ud fra #TMCALL angives om der default skal laves tasks eller appointments ved genopkald 

o Opret genopkald dialogen, man kan ved kun at udfylde dato og lade tidspunktet være blank 

oprette en task, ellers oprettes en appointment som normalt 

o Opret genopkald foreslår nu automatisk kun arbejdsdage 

• Det er nu muligt (vha. SLA) på en kunde/kontrakt at angive, at der skal advares hvis der forsøges at 

blive faktureret timer/udgifter til kunden. 

• Tilføjet doneTS attribut på tickets (hvornår er der skiftet til lukket/afsluttet status) 

• Ved oprettelse af nyt system - Mange aktivitetstyper har ”0,00” stående i mindste enhed, og det 
giver valideringsfejl 

• Når vi kan se at der bør findes et tilknyttet dokument, men dokumentet ikke kan tilgås f.eks. pga. 
manglende VPN, så viser vi det i form af “overstregning” 

• Hvis man prøver at åbne tilknyttet dokument, men dokumentet ikke kan tilgås f.eks. pga. 
manglende VPN, så vises der nu en advarselsboks 

• Mulighed for at sætte systemet til ” automatisk maksimering af alle vinduer” (Angives i menuen 

”vis”) 

2019-03-11 

• TM forbedringer 

o Customfields på ringeskærmbilleder 

o Nyt ringeskærmbillede med kun customfields 

o Inbound kampagne forbedringer 

o Mulighed for at angive om en kampagne er udgående/indgående/begge dele 

o Mulighed for at angive om en udfaldskode benyttes ved udgående/indgående/begge dele 

• Customfields forbedringer 

o Noter 

o Multiline labels 

2019-03-07 

• Forbedringer til scripting af e-conomic import (#economicSilentImport og 

#economicSilentImportWithDelete metoder) 

• Forbedringer til Console logning funktioner 

• Mulighed for at angive ”Kræver kontakt” på aktivtetstyper – fungerer på samme måde som 

”Kræver Firma” og ”Kræver sag” 

2019-03-07 

• Mulighed for at overstyre hvilket FI-Kode format der skal benyttes ved fakturagenerering og evt. 

efterfølgende bankudligning. Default vælger 360 automatisk formatet ud fra banken opsætningen, 

men dette kan nu ændres i system konfigurationen. 

2019-03-04 

• Tilbud/ordrebekræftelse/faktura mv viser nu altid stk. prisen også selvom der kun er 1 stk. 

2019-03-01 



 

 

• Kladde funktion på overforbrugsfakturaer finder nu eksempel data fra eventuelle aflæsninger i 

perioden 

• Forbedringer til import af salgsbudgetter med angivelse af produkter eller produktgrupper 

• Forbedringer omkring import af posteringer med ”blank reference” fra Danske Bank Business 

Online 

2019-02-28 

• ”Vis felter” funktionen viser nu feltnavnet som 1. kolonne 

2019-02-26 

• Forbedringer til pipelineværdi funktioner, så angivelse af 0 nu ignoreres, på samme måde som 

blank 

• Mindre UI forbedringer til produktstamdata når der benyttes leverandørprodukter 

• Forbedringer til ”importer regnskaber fra CVR”, så regnskaber der ikke overholder XBRL standarden 

i visse tilfælde alligevel kan importeres. 

2019-02-22  

• Fix omkring kladder på kontrakter med målere med enheder uden periode 

• Små forbedringer til ”opret lønkørsel” 

• Fix til periodisk problem omkring ”forretningsenhed på linjeniveau, eksport til regnskabssystem og 

brug af totaler” 

2019-02-14 

• Forbedringer til ”vis kunder i nærheden” 

o Der kan vælges om man vil se kunder/leverandører/andre 

o Understøtter op til 50 samtidige på kort, og uendeligt i lister 

o Knap på aktivitetstamdata og kundestamdata (adresse fanen) 

• Fix omkring ”regnskabsgrafer” hvis virksomheden har mange regnskaber 

• Fix omkring ”overforbrugsfaktuering af målere hvor der ikke var angivet en enhed med periode” 

2019-02-13 

• Den benyttede momsprocent angives nu også på fakturaer (udover med/uden moms markeringer) 

• Forbedringer til overforbrugsfakturering af kontrakter omkring ”korrektion for forskel i periode 

mellem faktureringen og enheden på måleren” 

2019-02-11 

• Fixes omkring ”Opret fra CVR” 

• Fixes omkring ”Opdater regnskaber fra CVR” 

• Import af forbrugstal (måleraflæsninger) fra ALSO Cloud Marketplace. ALSO brugernavn & kodeord 

kan nu angives i konfigurations filen (ALSOCloudMarketplaceUID + ALSOCloudMarketplacePWD) 

2019-02-08 

• Fixes omkring ”Søg i CVR” 



 

 

2019-02-06 

• Fix omkring periodisk fejl ved Sproglag på enheder 

2019-02-05 

• Mindre forbedringer til ”ticket menuen i sidebaren” 

2019-01-24 

• UI forbedringer omkring Moms Zone funktioner 

• Kladdefunktioner på sager og kontrakter tager nu højde for kunde-ejer 

2019-01-20 

• Udvidelse så der kan laves både automatisk CC og BCC ved afsendelse af fakturaer  

2019-01-15 

• Forbedringer til udenlandske moms funktioner 

• Pænere formatering af Estlandske telefonnumre (+372) 

• Forbedringer til ”Opret kreditnota” funktion, så der dannes ”forklaringstekster” hvis faktura og 

kreditnota udligner hinanden 

• Mulighed for ”Primo ÷ 1 md” som faktureringstidspunkt for kontrakter 

• Forbedrede Moms Zone funktioner 

o Default momszone på landeniveau 

o Zonen kan yderligere sættes på den enkelte kunde 

o Standard varesalgskonto pr zone 

o Standard varesalgskonto pr zone kan yderligere ændres ”pr varegruppe pr zone” 

o Standard varesalgskonto pr zone kan yderligere ændres ”pr vare pr zone” 

2019-01-11 

• Lister over dokumenter skal vise hvem der har oprettet dokumentet og ikke aktivitetens ansvarlige 

bruger 

• Fjernet html note fra udstyr 

• Egenskaber er nu default slået fra på udstyr 

• Udvidet med ”Vis sagsnumre på fakturaer" på samme måde som ”Vis sagsnumre på tilbud”  

• Forbedringer til visning af regnskabsgrafen på virksomheder 

• Der kan nu angives på kontrakttypen, om der default må kunnes oprettes ticket på disse 

kontrakter. 

• Ved autoafsend fakturaer mv. advares der nu inden der evt. udskrives på printer. 

• Bedre sortering i listen over "timer og udgifter til fakturering" 

• Forbedringer til "finansknappen i sidebaren", hvis kan ikke har alle finansfunktioner slået til. 

2019-01-10 

• Forbedringer til importer af Kontrakter, Udstyr og målertal fra ”C5 KP Systemer” 

2019-01-08 



 

 

• Fix til ”minimum antal” fejl ved brug af ”sum målere” 

2018-12-28 

• Support for import af forbrugstal (måleraflæsninger) fra ALSO Cloud Marketplace 

2018-12-27 

• Automatisk formatering af spanske (+34) telefonnumre 

• Import af PrintFleet måleraflæsninger 

• Forbedringer til ticket når de bruges sammen med registreret udstyr 

2018-12-18 

• Support for ”top 1” som aggregate mulighed på SubFolder kolonner i listeformater 

2018-12-14 

• TM forbedringer 

o ”åbn brugers kalender” spørger nu om det skal være kundens ansvarlig eller en anden 

bruger 

o Aktiviteter oprettet får nu automatisk påsat en evt. sag 

• Fjernet ”brug klippekort? ” spørgsmålet ved fakturering af kontrakter 

2018-12-12 

• Fix omkring periodevalg ved oprettelse af nye linker på kontrakter med abonnementsprodukter 

2018-12-11 

• Mulighed for indeksregulering af fastprismålere 

• Mulighed for at importer Kontrakter, Udstyr og målertal fra ”C5 KP Systemer” 

2018-12-07 

• Fix til fejl omkring estimeret kontraktværdi hvis der blev brugt rabatter 

2018-12-05 

• Mulighed for at placere standard opslagsfelter på ”egne felter” faner 

2018-12-04 

• På klippekort vises kan nu også ses ”Timer og udgifter der ikke af afregnet endnu” 

• Forbedringer til sproglags funktioner 

• ”Næsten opbrugte klippekort” viser nu klippekort 3 der har under 20% tilbage eller mindre end 4 

• Forbedringer omkring placeringen ved brug af ”indsæt ny kontraktlinje”  

2018-12-03 

• Sproglag på enheder 

• Sproglag på betalingsbetingelser 

• Release af Interface til esignatur.dk 



 

 

• Rettelser til ”vis på kort” funktioner 

• Forbedringer på ticket 

o Noten viser nu både noter fra firmaet og fra kontrakten 

o Man kan se hvem der har oprettet ticket’en 

2018-11-30 

• Mulighed for ”interne noter” på aktiviteter, som ikke vises på rapporter, lister, kalenderen osv. 

2018-11-29 

• Tilføjet ”3 år, 4 år, 5 år” som mulige faktureringsperioder på kontrakter 

• Fix til fejl omkring estimeret kontraktværdi hvis der blev brugt subtotaler 

2018-11-27 

• ”Tildel til sager” knap på listen over ikke fakturerede udgifter 

2018-11-19 

• Support for import af filer fra LassoX 

• Forbedringer omkring visning af branchekoder 

• #ONLYADDRESSINLOCATION isCustomizedFor 

2018-11-14 

• Forbedringer til import af Målere 

• Forbedringer til import af kontrakter 

2018-11-07 

• e-conomic eksport forbedring så der ikke dannes en kreditor-fil, hvis man ikke bruger 

købsfakturamodulet 

• Forbedringer til Stripe Interface så der automatisk overføres til Stripe samtidigt med afsendelse af 

faktura 

2018-11-03 

• CustomFields forbedringer: Heltal, Decimal og Datoer gemmes nu i ”native sql” format  

2018-11-01 

• Når der køres med /X - skal der ikke vise notifikationer i statusbaren 

• Faktura-stamdata, totaler viser nu periodelængde (ud over start og slut) 

• Bedre håndtering omkring ”print af fakturaer og manglende PDF program på maskinen” 

• Der kan nu ”regnes” i tids felter (. +1 –1 p, m, u, s, e) 

2018-10-31 

• Build 9.1.290 

o Bedre sprogunderstøttelse af ”pre login” tekster 

o Små performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

o Separat ”Support” rettighed 



 

 

2018-10-30 

• Forbedringer til import af firmaer 

2018-10-25 

• Forbedringer til saldohistorikgrafer på bankkonti 

2018-10-23 

• Mulighed for at bruge Outlook skabeloner i forbindelse med svar fra tickets 

2018-10-22 

• Fejl omkring udregning af DB på sager hvor der er brugt abonnementsprodukter med kostpriser 

2018-10-18 

• Bedre sortering af tickets i de forskellige lister (nye, aktive, overskredne) 

• UI forbedringer til kontrakt-stamdata (bla. vises linjer nu på side 1 hvis det er en fast aftale) 

• Mulighed for at vise koncerndiagrammer på ownr.dk (fra på firma stamdata) 

• Fjernet ”pipeline fremdrift” grafen fra de almindelige dashboards 

• Fjernet ”pharma” grafen fra det personlige dashboard 

• Forbedringer omkring ”visning af eksportstatus” på købsfakturaer 

• Fixet fejl omkring sortering af tasts i kalenderen 

• Forbedringer til e-conomic import 

o Standard varesalgskonto importeres nu på produktgrupper 

2018-10-17 

• UI forbedringer til krypterede custom fields 

• Forbedringer omkring import af data til custom fields 

• Mulighed for import af ”betalingsmetode” på firmaer 

• Forbedringer til opgaver i kalenderen 

o Bedre stamdata (typeahead i flere felter) 

o Sortering nu efter beskrivelsen m/afsluttede sidst 

• Dialoger under opstarten (brugernavn/kodeord og 2 faktor indtastning) kan nu flyttes mellem 

skærme 

2018-10-16 

• Forbedringer til kontraktfaktureringsmodulet 

• Små forbedringer til import af betalingsbetingelser, momskoder og kontoplan fra C5 

2018-10-09 

• På fakturaer genereret fra kontrakter vises periode længden nu på fanen ”totaler” (udover periode 

start og slut) 

• Forbedringer til salgsdashboard 

o Mulighed for manuelt at angive hvilke brugere der skal vises (Vis i dashboard på 

brugerstamdata) 



 

 

o ”Pipeline – vægtet” og ”Pipeline – total” listeformater på listen over brugere 

2018-10-05 

• Forbedringer til ”dan betalingsfil til netbank” funktionen 

• Mulighed for at indlæse målertal i FleetPrint formatet (bruges af bl.a. Konica) 

• Bugfix: ”” 

• Forbedringer til fakturering af kontrakter ud fra forbrug 

o Der kan nu ændres beskrivelse på den enkelte måler 

o Ny afregningsmodel ”Forbrugsafregnet forrige periode” 

• Forbedringer til helpdesk modulet 

o Der kan nu pr kontrakt angives om der må registreres tickets på denne 

o Deadline sættes nu automatisk frem når der sendes svar til kunder, Hvis der samtidigt 

skiftes til ”venter på kunden” sættes deadline til blank. 

o Deadline sættes nu automatisk til næste arbejdsdag hvis tidspunktet er efter arbejdstid 

samme dag 

o Mulighed for at sende svar-mails vha. ”normalt Outlook skærmbillede” 

2018-09-24 

• Optimeringer omkring kald af WebServices og REST-API’er 

• Bigfixes omkring ”eksporter alle bilag”.  

o Kan nu tåle banker med ”ulovlige filnavns karakterer” 

Kan nu eksportere bilag uden datoer 

2018-09-20 

• Mulighed for direkte fra en liste over kontaktpersoner at sende samme mail til flere modtagere. 

2018-09-19 

• Forbedringer til funktioner til import af datoregler/betalingsbetingelser 

2018-09-18 

• Udvidelser til ”ALSO Cloud Marketplace” målerindlæsninger 

2018-09-17 

• Fix omkring stregkoder på følgesedler med flere sider 

• Mulighed for at importere måleraflæsninger fra ”ALSO Cloud Marketplace” 

• Kunder der ønsker at benytte Google Directions API til at geokode firmaer kan placere deres API 

nøgle i customerspecificsettingspost.inc filen vha. [filenames] GoogleGeocodingApiKey = 
<mykey> 

2018-09-14 

• Import historiske salgsdata fra e-conomic (Invoice economicImportInvoicesFrom:to:) 

• Forbedringer til ”check kontoplan og check produkter” funktionerne 

2018-09-13 



 

 

• Fejlfixes omkring ”dan betalingsfil til netbank” for Jyske Bank kunder 

2018-09-10 

• Build 9.1.289 

o Typeahead understøtter nu % som betyder (includesStringIgnoreCase i stedet for 

startsWithIgnoreCase) 

o Der kan nu angives with/typeahead på lookup kontroller i filtre 

• Mindre UI forbedringer på tickets 

• Fjernet Print knapper fra toolbarer (ligger stadig i menuen, og har tastaturgenvej Ctrl+P) 

• Forbedringer til likviditetsforecast grafen 

• Funktionen ”Vis felter” giver nu mulighed for at åbne standata for relationer 

2018-09-06 

• Forbedringer omkring automatisk afstemning af bankposteringer fra Nordea 

• Mindre ændringer til hvilke informationer der vises på personligt og fælles dashboards 

• Fix til ”capabilityCreateForecast: not understood” fejlen 

2018-09-05 

• Forbedringer til Ticket indbound mail handling 

o Understøttelse af autoSetContract 

o Understøttelse af defaultDeadlineHours 

2018-09-04 

• Mindre forbedringer til abonnementsfakturering 

• Mindre forbedringer til sprog varianter af e-mail skabeloner og dokumentskabeloner 

• Fejl omkring udregning af estimeret periodeværdi når subscription products var slået til 

2018-08-30 

• Forbedringer til Stripe Interface (Beta) 

o Automatisk import af udbetalinger 

o Automatik udligning af fakturaer med postering af gebyrer på separat konto 

2018-08-28 

• Forbedringer til customfields 

o Øget antallet 5 til 10 per tabel pr datatype 

o Felter som brugeren ikke må se (mayView rettighed) fjernes nu helt fra skærmbilleder (i 

stedet for som tidligere at vises med stjerner) 

o Overskrifter, ledetekster, ikoner og knapper kan nu også fjernes vha. mayView rettigheden 

2018-08-27 

• Forbedringer til User Auditing 

2018-08-24 

• Forbedringer til flow ved fakturering i forbindelse med masseafslutning af sager 



 

 

2018-08-22 

• Ændring så ”match fra cvr” ikke viser nedlagte p-enheder 

• Mulighed for at angive sprog på dokument og e-mail skabeloner. Systemet vil automatisk tage den 

korrekte ud fra sproget angivet på kunden/sagen. 

2018-08-14 

• Forbedringer til automatisk FIK bankafstemning af Banker som kører på Bank Data Erhverv 

platformen (Alm. Brand Bank, Djurslands Bank, Jyske Bank, Kreditbanken, Nordfyns Bank, 

Nordjyske Bank, Ringkjøbing Landbobank, Skjern Bank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Sydbank, 

Østjydsk Bank) 

2018-08-06 

• Forbedringer til kontraktfakturering ud fra måleraflæsninger 

o Fejlfix omkring (regner nogle gange 1 stk. forkert ved pristrappe og overforbrug) 

o Hvis der laves flere fakturalinjer grundet pristrappe, vises specifikationstekst nu kun på den 

1. linje. 

o Dan overforbrugsfaktura kladde funktionen viser nu om eksempeldata kommer fra 

databasen eller om det er estimeret (+50%) 

o Forbedrede valideringer af periode datoer ved fakturering og bedre fejlbeskrivelser 

o ”Kontroller kontrakt” funktion 

2018-08-02 

• Fejlfix til problem omkring kontraktfakturering efter forbrug og automatisk beregning af næste 

fakturadato 

• Forbedringer til kontraktfakturerings grafer så de nu også viser gennemsnit  

• Fejl omkring beregning af db på sager i super-simple mode 

2018-08-02 

• <ApplicationResponse> filer fra Sproom ignoreres nu uden at der vises besked til brugeren 

2018-08-01 

• Build 9.1.287 

o Opdateret fjernsupport til TeamViewer 13 

2018-07-30 

• Forbedrede dokument søgninger 

2018-07-26 

• Forbedringer til Stripe Interface (Beta) 

• Forbedringer til Betalingsservice (Beta) 

• Mulighed for at angive betalingsmetode på kunder, kontrakter og fakturaer (hvis systemet er sat op 

med mere end en mulighed) 

• Forbedringer til dashboards 

o ”Kontrakter til fornyelse” vises med beregning af ”samlet årsværdi” 



 

 

o Ordrehistorik grafer (til kunder som ikke bruger salgshistorik graferne) 

2018-07-25 

• Forbedringer til ”simple mode forecasting”   

o Manuelt indtastning af salgspris og kostpris på sager 

o Sagslinjer skjules  

• Interface til esignatur.dk (Beta) 

2018-07-23 

• Build 9.1.287 

o Forbedringer til ”compare metadata filtering” 

o Interface til esignatur.dk (Alpha) 

• Fejlfix til periodisk ”Problems with object registration” fejl ved mailafsendelse 

2018-07-19 

• UI forbedringer når der både bruges målerafregninger og udstyr 

2018-07-18 

• Build 9.1.284 

o Mulighed for at ændre antal decimaler på et skærmbilledelement 

• Forbedringer til kontraktfakturering 

o Fejlfix omkring indtastning af test-aflæsninger ved opsætning af faktura 

o Mulighed for at ændre beskrivelse på den enkelte måler (default bruges målertypens 

beskrivelse) 

o Fix antal decimaler på: Målertypelistepris + årlig kontrakt værdi 

2018-07-18 

• Forbedringer til kontraktfakturering 

o Fix omkring næste fakturering = ultimo periode 

o UI forbedringer til ”opret fakturaer dialoger” 

o UI forbedringer til ”opsæt fakturering skærmbilledet” 

o Nu genvej i sidemenuen - Vis kontrakter klar til overforbrugsfakturering 

o Opret fakturaer fra liste over kontrakter har nu mulighed for at ændre på fakturadatoen 

o Mulighed for faktureringsperiode: ”hvert andet år” 

o Fix omkring overskrifter og subtotaler og efterfølgende eksport til økonomisystem 

• Forbedringer til målerafregninger 

o Mulighed for at danne både aconto og overforbrugsfakturaer på samme tid. (Systemet kan 

konfigureres til at der dannes 2 fakturaer eller at det samles på én faktura. Default er at der 

dannes 2 fakturaer) 

o Listepriser vises nu på Måler og Målertype stamdata 

• Betalingsbetingelser, betalingsmuligheder og betalingsdato vises nu ikke på 0 fakturaer 

• Ved tilføj ny linje til eksisterende sag, placeres den nye linje nu over den evt. markerede linje 

• Kontrakt stamdatabilledet er lavet mindre i højden, så det fungerer bedre ved mindre 

skærmopløsninger 



 

 

2018-07-17 

• Forbedringer til ”Opsæt fakturering” af kontrakter 

2018-07-16 

• Build 9.1.284 

o Forbedringer til TaskDialog 

o Små performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

2018-07-12 

• Build 9.1.283 

o Forbedringer til TaskDialog 

2018-06-29: 

• Forbedret advarsel hvis man forsøger at tilføje sager med forskellige leveringsadresser til samme 

varebestilling. 

2018-06-28: 

• En række forbedringer til overforbrugsfakturering af kontrakter 

2018-06-25: 

• Forbedringer til Stripe interface (stadig Alpha) 

• Workaround til fejl på cvr.dk efter at Erhvervsstyrelsen har opdateret servere 

2018-06-20: 

• Ved skift af ansvarlig (på aktivitet, sag, ticket mv.) til en virtuel bruger spørges ikke længere om der 

skal dannes en notifikation 

• Forbedringer til Stripe interface (stadig Alpha) 

 

2018-06-19: 

• Sti til data kan nu ses i ”Om 360” 

• Forbedringer til Stripe interface (stadig Alpha) 

2018-06-18: 

• Der kan nu angives standard kategori på E-mail skabeloner 

• Forbedringer til ”opret ticket fra e-mail” 

• Mulighed for opsætning af ”auto set kontrakt” på helpdesk 

2018-06-15: 

• Udvidet så installations og udløbsdato (udstyr) kan bruges som flettefelter i Word mv. 

2018-06-04: 



 

 

• Build 9.1.282 

• Stripe Interface (Alpha version).  

o Mulighed for opsætning af Stripe i systemopsætning, betalinger 

o Oprettelse/opdatering af kunder i Stripe 

o Se/Opret/Slet kreditkort på kunder 

• Fix omkring visning af antal firmaer i en kampagne 

2018-06-01: 

• Forbedringer til Lynhandlinger på ticket 

• Udstyrstype vises nu også på lister over udstyr 

2018-05-31: 

• Udstyrstype kan nu registreres på udstyr 

• Lynhandlinger på ticket: ”opret aktivitet, opret opgave” 

2018-05-30: 

• Overforbrugsfakturaer faktureringsdato kan nu sættes til primo/ultimo/specifik dato 

• Forbedringer til ”opret manuel aconto faktura” 

• Samlemålere er nu default slået fra. Kan slås til med CustomizedFor = TOTALMETERS 

2018-05-25: 

• Fix omkring primo/ultimo fakturering af kontrakter 

• (Beta 2) Mulighed for stregkoder på følgesedler 

2018-05-24: 

• Forbedringer omkring import af lagerantal 

2018-05-23: 

• (Beta)Mulighed for indlæsning af stregkoderfiler i forbindelse med modtagelse og afsendelse af 

udstyr 

• Support for DynamicPDF version 8 

2018-05-22: 

• (Beta) Mulighed for stregkoder på følgesedler 

• I lister over tickets kan nu ses det fulde oprettelsestidspunkt  

2018-05-18: 

• Opdatering så 360 understøtter e-conomic ændringer omkring afsendelse af EAN faktura via REST 

API 

2018-05-17: 

• ”pris per stk.” vises nu kun (på PDF’er) hvis stk. antallet er andet end 1 



 

 

• ”Subtotal med skjulte linjer” funktion på PDF’er 

• HOTP dialogen viser nu hvilke 2FA konto der logges ind med 

2018-05-12 

• Build 9.1.280 

o Mandatory HOTP for brugere med System rettigheder. 

o Små performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

o Automatisk engelsk/dansk sprogvalg ud fra maskinens sprogindstillinger (indtil der er 

logget ind, hvorefter brugeren selv kan angive dette) 

2018-05-11 

• Diverse forbedringer til kontraktfakturering 

• ”vis rabatter” kan nu styres på tilbud og faktura separat 

2018-05-09 

• Bedre advarsel omkring eksport til e-conomic, da e-conomic ikke tillader linjer uden antal 

2018-05-08 

• Forbedringer omkring forbrugsafregninger hvor afregningsperioden er forskellige fra 

målerperioden (fx bruger/md som afregnes årligt). 

2018-05-04 

• Fix omkring brug af flettefelterne {{periodStart}} og {{periodEnd}} ved kontraktfakturering 

• Fix omkring optional sections i Mustance Templates 

2018-04-26 

• Helpdesk forbedringer 

o Tickets kan nu tilknyttes kontrakter der ligger på et andet firma end kontaktpersonens 

firma. 

o Funktionen ”opret fra e-mail” gemmer nu den originale e-mail på ticket ’en 

o Funktionen ”opret fra e-mail” håndterer nu bedre så ”afsender” både er en kontaktperson 

og en bruger i databasen 

2018-04-24 

• Fix omkring valutaomregning ved brug af fragt og/eller gebyrer 

• Forbedringer omkring visning af med/uden moms når der bruges fragt og/eller gebyrer 

• Små UI forbedringer omkring opsætning af klippekort 

• Fix til ”send e-mail” fra kontaktperson stamdata 

2018-04-23 

• Forbedringer til kontraktfakturering 

o Nu kan der dannes kladder for både ”faste”, ”aconto” og ”overforbrug” 

o Nyt ”Opsæt faktura” billede. Kan åbnes fra kontrakts-stamdata i funktioner menuen 

o Skift af kontraktperiode spørger nu om den automatisk skal opdatere aconto målere 



 

 

• Forbedringer til målere og måleraflæsninger (metering module) 

o Smårettelser til grafer 

o Målertype stamdata viser nu kun aktivere målere af denne type 

o Mulighed for at slå ”pristrappe” fra på målertyper og/eller målere (simplere prismodel) 

2018-04-20 

• Fix til ”(Invalid interface reference (interface has been released))” fejl 

2018-04-18 

• Fix til periodisk fejl i ”aktivitetsniveau” grafer 

2018-04-17 

• Forbedringer til sagsopgaver 

o Bedre listeformater afhængigt af om det er en intern sag 

o Bold markering af overskrifter i lister 

o Quick-edit fra sagen 

2018-04-12 

• Forbedringer til multi-faktor login (OATH-TOTP) 

o Forbedringer omkring opsætning af multi-faktor autentificering (OATH-TOTP) 

o Mulighed for som administrator at slå det til for andre brugere, som så bliver bedt om at 

sætte det op ved næste login (med max 5 forsøg) 

o Bedre forklaringer til hvordan det opsættes 

• Beta 1 af Outlook e-mail skabeloner 

• Ved oprettelse af faktura(er) ud fra timer og udgifter dannes der nu kun en faktura pr. kundeejer 

 

2018-04-09 

• Læsning af XBRL filer der indeholder ’invalid scenario’ angivelser 

• Der kan nu vælges kontrakt i forbindelse med oprettelser af ticket  

• Alpha version af Outlook e-mail skabeloner 

2018-04-06 

• Alpha version af ”Outlook e-mail (oft)” mulighed i dokumentskabeloner 

2018-04-05 

• Forbedringer omkring opsætning af bankkonti 

2018-04-04 

• Mulighed for subtotaler i styklister  

• Tilføj favoritprodukt funktion på kontraktlinjer 

2018-04-03 

• Forbedringer til Pharma 



 

 

o Mulighed for at angive ”begræns til land” 

o Grafer på landeniveau 

2018-03-28 

• Forbedringer til Pharma 

o Pharmafane på personlige dashboards 

o Kontakter og Kontakter (rolle) barer på ABC fordelingsgrafer 

o Aktivitetstypefordeling på personlige dashboards 

o Import af roller 

2018-03-27 

• Forbedringer til ”vis på kort” funktionerne 

2018-03-23 

• Forbedringer til CustomFields omkring fritekst felter 

2018-03-20 

• Fix omkring ordlister med flere sprog 

2018-03-19 

• Forbedringer til kontraktimportfunktioner 

• Fix til de nye tastaturgenveje 

2018-03-16 

• Build 9.1.278 

o HOTP support UI forbedringer 

o Tastaturgenvej (Ctrl+0) til at skifte faneblad 

o Tastaturgenvej (Ctrl+H) til at se liste over de seneste vinduer 

• Multi-faktor godkendelse (OATH-TOTP) – Beta 1 

• Hvis kalender-opgaver var slået fra, blev dato + tid ikke default sat korrekt ved oprettelse af 

kalender-aftaler 

2018-03-15 

• Udvidet mulighederne for overskrifter og subtotaler på kontrakter 

• Forbedringer til sagsopgaver 

o Listeformatet skifter nu automatisk hvis det er en intern sag 

o Nummerfelt (med automatik) 

o Startforskydning kan laves ud fra dags dato, sagens dato eller foregående opgave 

o Der kan angives om der må lægges opgaver i weekenden 

2018-03-14 

• Slet bestillingslinje, skal resette bestillingsnummer på sagslinjerne 

• Detaljeret listeformat på købsfakturalinje - som også viser varenummer (med mere) 

• Gennemregn funktion på vare (opdaterer evt. manglende relationer til sag, bestilling, faktura mv) 



 

 

• Fixet fejl omkring manglende p-nummer ved import fra 360 Erhvervsdata 

• Fixet fejl omkring visning af interne sager under forecast på dashboards 

2018-03-13 

• Build 9.1.277 

o HOTP support (Google Authenticator, Microsoft Authenticator etc.) 

o Små performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

• Multi-faktor godkendelse (OATH-TOTP) – Alpha 1 

2018-03-09 

• Build 9.1.276 

o Små performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

o Customerspecific resources  

o Performanceforbedringer ved opstart (ca. 2 sekunder hurtigere) 

2018-03-08 

• Forbedringer til import funktioner 

o Man nu kan nøjes med at importere dele af en fil (fx første 100 linjer) 

o Import af data til customFields 

o Mulighed for at angive at cvr-nummer skal bruges som nøgle 

2018-03-06 

• Fix til fejl omkring drag&drop i flerbrugerkalenderen i månedsvisning 

2018-03-05 

• Forbedringer til customFields 

o Knapper med icon og Tiptekst 

o Mulighed for password style på entry felter 

o Mulighed for kryptering af data (pr. felt) 

o Mulighed for mayView og mayEdit rettigheder (pr. felt) 

2018-02-27 

• Flyttet ”kontrakter” til forsiden af sagsstamdata (i stedet for separat fane som tidligere) 

2018-02-26 

• Forbedringer til ”default leverandør + leverandør prioriteringer”  

• Forbedringer omkring ”rækkefølge af linjer på varebestillinger” 

2018-02-16 

• Sprogmuligheder for Vocabulary/Ordliste fuktioner 

• Alignment problem omkring subtotaler med rabatter 

2018-02-13 

• Fix omkring ”manglende kundenummer” i ”overfør fakturakladde til e-conomic via API” funktionen 



 

 

• Forbedringer til ” Opret startlæsere og –afregning” funktion på kontrakt 

• Forbedringer til ” Find kontrakter som mangler måleraflæsninger” funktion 

2018-02-12 

• Forbedringer til firma import rutiner omkring valuta og sprog 

2018-02-08 

• På finans-dashboard vises fakturaer sent til inkasso nu også under ”overskredne fakturaer” (indtil 

de markeres som tabt eller betalt) 

• Mulighed for at ”valider for eksport til regnskabssystem på faktura stamdata/lister” 

• Forbedringer til måleraflæsninger: 

o Funktion til at fremsøge kontrakter som mangler måleraflæsninger, og herfra at kunne 

udsende måleraflæsnings e-mails. 

o Opret startlæsere og -afregning funktion på kontrakt 

o Forbedringer til opret manuel afregning ud fra eksisterende aflæsninger 

o Diverse kosmetiske forbedringer 

2018-02-07 

• Forbedret ” network connection loss” håndtering 

2018-02-06 

• Forbedringer til ister over ticket på kontrakt, firma og kontaktperson 

• Mulighed for at indlægge kundespecifik Google Geocoding API key 

[FILES] GoogleGeocodingApiKey = XXX 

• Beta 1 af Pleo interface 

• Diverse små forbedringer til import af bankposteringer 

• Fejlfix til ”ulovlig pipeline type” ved visning af grafer 

 

2018-02-05 

• Mulighed for at angive default leverandør på produkter  

2018-02-02 

• Ordliste/Vocabulary bruges nu kun hvis hvis brugeren har samme sprog som systemets 

baselanguage 

• Forbedringer til time specifikations rapporter hvis de dækker over flere firmaer og flere forskellige 

udgift typer 

2018-01-31 

• Listen over ordrer fra Dashboard har nu samme listeformat som ved menuen i sidebaren 

• Diverse forbedringer omkring visning af realiserede vs estimerede kostpriser på sager og sagslinjer 



 

 

2018-01-30 

• Alpha 1 af Pleo interface 

• Fjernet ”DG gennemsnit” fra lister, da det ikke giver mening at udregne dette på den måde 

2018-01-26 

• Forbedringer til ”kopier linjer” funktionen på fakturaer 

2018-01-25 

• Fix til visuelle fejl omkring totaler i pdf’er som kun indeholder opstartsomkostninger 

• Tid & Udgifter til fakturering viser nu ikke tid registreret på ticket før de disse er lukkede 

2018-01-23 

• Forbedringer til Word flet så den bedre kan tåle ”dårlige antivirus / folder-sync programmer” der 

måtte køre på klientmaskinerne 

2018-01-22 

• Sagsopgaver på interne sager 

• Interne sager vises nu ikke under hverken forecast eller ordrer i dashboardet 

• Interne sager får nu altid sælger sat til det samme som ansvarlig 

• Kampagnedeltagelse vises nu på marketing fanen på firmastamdata 

• Bedre tekst på udgiftsfanen på aktiviteter 

• ”godkend købsfaktura” viser nu hvilke(n) regnskabskonto den bliver postere på 

• Forbedringer til Account Management modul hvis der ikke bruges forretningsenheder 

• Perioden på aktivitetsdistributionsgrafer kan nu angives i grafindstillinger 

• Mulighed for at kunne angive decimaler i ”manuel før pris” 

• Fix omkring bredde af varenummer kolonnen på ordrebekræftelser 

2018-01-10 

• Fix til Account modulet, så KAM ikke vises i lister når/hvis accounten er slettet 

• Forbedringer til søgning efter sager så man nu kan søge efter både sælger og ansvarlig 

2018-01-08 

• Fix til FAF.NET export så DBFloat attributter ikke udlæses 

2018-01-04 

• Subscription products forbedringer 

o Totaler på pdf filer 

o Totaler på sagen 

2018-01-03 

• Beta 2 af ” Subscription products” 

2018-01-02 



 

 

• Beta 1 af ” Subscription products” 

2017-12-29 

• Alpha 3 af ”Subscription products” 

2017-12-28 

• REMOVEZEROLINES isCustomizedFor 

• Forbedringer til interne sager  

o Udgifter opdelt i 2 faner; timer og udgifter 

o Vises ikke længere under ordrer på dashboards 

2017-12-27 

• Build 9.1.275 

o Små performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

o Fixet fejl omkring ”forkerte farver i kalenderen” 

o Admin ”Control Key Down” fix 

o M07… Typeahead fix   

o DDE bugfix 

• Forbedringer til import af posteringer fra BEC banker 

• Forbedringer til ”kontroller produkter” 

• Fejlfix til ”slet ubrugte dokumenter” funktionen 

2017-12-20 

• Ændret rækkefølge af faneblade på sager, så dokumenter står ”tidligere” 

2017-12-19 

• Forbedringer til firmaimport fra Excel Filer 

• Fix omkring ordlisteoversættelser 

• Fejl omkring automatisk valuta ved kontraktfakturering 

• Fejl omkring totalCheck på følgesedler 

2017-12-18 

• Admin login changes 

• Aktivitet ”set done”, skifter nu også evt ”tentative” til ”busy” 

2017-12-12 

• Forbedringer til detailsprint. Hvis der kun udskrives en enkelt fane, udskrives browserstring nu som 

overskrift på siden 

• E-conomic integrationen understøtter nu også den nye ”send som EAN” funktion i e-conomic 

 2017-12-11 

• ”Overfør til anden bruger” funktion på bruger. Kan bruges når en person stopper og en anden skal 

overtage åbne aktiviteter, opgaver, sager osv. 

• Forbedringer til kortfunktioner: 



 

 

o Bedre geokodning af c/o adresser og postbokse 

o Mulighed for at vide et kort over firmaer direkte fra et segment 

• Fix til fejl omkring ”auto markeret som sent” 

2017-12-06 

• Forbedrede SuperOffice importrutiner omkring aktiviteter og dokumenter 

• Alpha version af ”kontakt valideringer” 

• Forbedring til helpdesk modulet: 

o Specifikationsrapporter til kunder viser ticket nu også ticket nummer hvis 

timerne/udgifterne er relateret til en ticket 

o Mulighed for at angive farvekoder på SLA levels. Disse vises på den enkelte ticket og på 

kunden supportfane 

• Forbedringer til GLS Interline interfacet. Kan nu angive kommentarer, antal pakker og vægt 

• Fixet uhensigtsmæssighed i Account Managment Modulet som opstod hvis man ikke havde angivet 

default forretningsenhed på en bruger og denne oprettede nye firmaer 

• Alpha3 af ”standard dokumenter”. Dokumenter kan nu også styres via produkter 

2017-12-04 

• Mulighed for at lave ”tildel værdi” direkte fra ”vis felter” vinduet 

2017-11-28 

• Forbedringer omkring visning af købsfakturalinjer på sager (både interne og rigtige sager” 

• Tilføjet ” PROJECTTYPEHEADING” som felt til brug ved brevfletning 

2017-11-27 

• Fix til ”opret fakturaer ud fra tidsregistreringer når der ikke benyttes klippekort” 

• Ny graf i pharma modulet 

• Forbedringer til aPureBase import rutiner 

• I lister over tickets vises SLA nu fra kontrakten (hvis der er en sådan) ellers fra firmaet 

• I lister over dokumenter (på firma, kontakt mv.) vises nu også kolonnen sagsnummer, hvis sager er 

slået sager til i systemet. 

2017-11-24 

• Ved afslutsmarkering af en sag, spørger den nu om evt. udestående aktiviteter skal overføres til en 

ny sag 

• Support for valg mellem ”erhvervspakker og privatpakker” i forbindelse med generering GLS 

Pakkelabels 

2017-11-23 

• Forbedringer til MobilePay funktionalitet, så der nu dannes et link på fakturaer, som automatisk 

åbner MobilePay applikationen med dette korrekte beløb og modtager 

2017-11-22 

• Fix til fejl omkring import af salgsbudgetter 



 

 

• Tildel værdi kan nu også bruges på felter af datatypen Float/Double 

• Support for import af Geolokation (længde og breddegrad) på firmaer 

• Forbedringer til import af data fra webCRM 

• Alpha2 af ”standard dokumenter” 

o Der kan nu placeres standard dokumenter på både sagstype og produkter 

o PDF filer placeret på sagen kan nu også medsendes på tilbud+ordrebekræftelse 

o Word filer placeret på sagen kan nu også medsendes på tilbud+ordrebekræftelse (og der 

spørges om de skal konverteres til pdf). 

o Excel filer placeret på sagen kan nu også medsendes på tilbud+ordrebekræftelse (og der 

spørges om de skal konverteres til pdf). 

• ”Send dokument som e-mail” funktionen kan nu automatisk konvertere både Word og Excel 

dokumenter til PDF format inden de sendes. 

2017-11-15 

• Fix. Hvis en bruger kun havde adgang til én helpdesk, blev denne ikke vist en ”alle” menu i 

sidebaren 

2017-11-14 

• Forbedringer til ”33,33% rabat udfordringen” 

• Support for import fra Pengemaskinens nye filformat 

• Alpha1 af ”standard dokumenter på tilbud-/ordrebekræftelse- og fakturamails” 

2017-11-13 

• Fix til ”marker varen som modtaget” 

• Forbedring til aPureBase import, så gamle link slettes 

• Forbedringer omkring afrunding på fakturaer ved brug af valutamodulet 

• Fejlfix omkring momsafrunding på fakturaer ved brug af valutamodulet 

• MobilePay kan nu benyttes på alle banker (slås til/fra i Program, Indstillinger, Betalinger)  

• Forbedringer omkring ”overskriftsprodukter” 

2017-11-06 

• Fix til ”detect:ifNone:" not understood fejl i SPPLFavoritesAndHistoryManager 

2017-11-06 

• Graf over aktivitetsniveau. Kan ses på bruger-dashboard, forretningsenheds-dashboard og fælles 

dashboard 

• Hvis udstyrs og kontrakt modulet er slået tid overføres nu følgende yderligere flettefelter til Word: 

EQUIPMENTCONTRACTNUMBER 
EQUIPMENTCONTRACTHEADING 
EQUIPMENTCONTRACTSTARTDATE 
EQUIPMENTCONTRACTENDDATE 
EQUIPMENTCONTRACTNOTE 

2017-11-03 

• Fix til validering i forbindelse med regnskabseksport 



 

 

• Fix på ”søg udstyr” ikke vises hvis ikke udstyrsmodulet er slået til 

• Kalenderforbedringer: 

o Mulighed for at slå visning af opgaver fra 

o Månedskalender åbner så den valgte dag altid er i først linie 

2017-11-01 

• E-conomic API eksport forbedringer: 

o Moms-zone og valuta overføres nu på både debitor og kreditor niveau 

o Mulighed for GLN/EAN afsendelse (360 beder e-conomic om at sende som EAN) 

2017-10-26 

• Skift af produkt på en kontraktlinje spørger nu om man ønsker at opdatere priser og tekster mv. 

• Alpha 2 af ”subscription products” 

2017-10-25 

• Vareforbrug kan nu ses på udstyrs-stamdata 

• Fix til import af pdf filer til købsfakturaer 

• Beskrivelsesfelt på multikoder 

2017-10-24 

• Alpha version af ”subscription products” 

2017-10-23 

• CustomFields på brugerstamdata  

2017-10-20 

• Forbedringer til import af udstyrsmodeller og egenskaber 

• Tidsrapporter laver nu sammentællinger hvis den dækker over flere firmaer og/eller udgiftstyper 

• Forbedringer til subtotaler på tilbud/fakturaer, så der nu også kan vises subtotaler for rabatter 

2017-10-16 

• Ved opret kontrakt fra en sag spørges nu om der skal kopieres linjer 

• Mulighed for beskrivelsesnoter på standard sagsopgaver, som vises som tiptekster i lister 

• Ved visning af mange brugere i flerbrugerkalenderen var der ikke plads til at vise farveforklaring for 

dem alle 

• Månedskalenderen viser nu også ”sted”  

• Mulighed for at angive ”default heldagsvarighed” på aktivitetstyper (sæt standard varighed til 1440 

minutter) 

• Fikset fejl omkring ”lange tekster overlapper med antal” på følgesedler 

• Bedre visning af ”udestående beløb” på forbrugsafregnede funktioner 

2017-10-05 

• Build 9.1.274 

o 360CLI.EXE 



 

 

o Små performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

o Forbedringer til Geokodning 

• Fix så der ikke laves notifikationer til virtuelle brugere 

• Support for CallFrom: via 360CLI (bruges af bla ipnordic integrationen) 

• Forbedringer omkring registrering af egenskaber på udstyr 

2017-10-03 

• Mulighed for notifikationer ved skift af ansvarlig på en aktivitet 

• Mulighed for notifikationer ved skift af ansvarlig på en ticket 

• Mulighed for notifikationer ved skift af ansvarlig eller sælger på en sag 

• Brugere sorteres nu default efter brugernavn (i stedet for navn) 

• Fakturaer sorteres nu default efter dato, derefter status 

2017-10-03 

• Subtotaler på tilbud, ordrebekræftelse, proformafaktura, faktura og kreditnota 

2017-10-03 

• Subtotaler på sagslinjer 

• Afsluttede kontrakter vises nu pr default nederst 

2017-10-02 

• Build 9.1.273 

o Sæt ind (kun tekst) funktion i HTML noter 

• Fix til målerindlæsninger i 360 format 

• Forbedringer til Pharma modul 

• Customfields på rolle niveau 

• Land på kontaktsøgning 

• Land på rollesøgning 

2017-09-29 

• Mulighed for at disable smartphone adgang 

• CustomFilds på udstyr 

• Mulighed for ”skift identitet” i debug-mode 

• Mindre UI forbedringer omkring udstyrsmodeller og producenter 

2017-09-28 

• Fix til fejl omkring ”mistet html formatering” på mailskabeloner uden fletning 

• Lettere at se liste over Exchange oplysninger for alle brugere på én gang  

• Mindre UI forbedringer omkring klippekort 

2017-09-21 

• Build 9.1.272 

o Små performanceforbedringer. Flyttet kode fra metadata til exe 

o Geokodning af firmaer; opslag mod DAWA, opslag mod Google 



 

 

• Vis liste af firmaer på kort 

• Mulighed for at give besked til en anden bruger, når vedkommende tildeles en sag 

• Forbedringer til udstyrsregisteringsmodulet 

o Ikon i sidebaren  

o Søgning i kikkert 

o Genvejstast Ctrl+Shift+U til søg 

o Kan nu også registreres på ”ikke kunder” 

2017-09-20 

• Varenummer vises nu også på varebestillinger 

• Kreditorlisten viser nu også rød markering på spærrede 

• Geokodning af firmaer. DAWA + Google 

2017-09-19 

• Build 9.1.271 

o Små performanceforbedringer. Flyttet CDMMergeHTMLProcessor fra exe til sll 

• Mindre forbedringer til ”Senest åbnede vinduer” 

• Fixer fejl omkring noter på nyoprettede records 

• Forbedringer til flerbrugerkalendere 

• Forbedringer til ”mine sagsopgaver” 

• Interne noter på aktivitetestyper 

• Oprettet dato+tid vises nu på ticket stamdata 

• Mulighed for i inifilen at angive hvilken kassekladde i e-conomic der skal benyttes: 

[FILENAMES] 
e-conomicDaybookNumber = 22 

2017-09-18 

• Build 9.1.269 

o Mindre grafiske forbedringer til kalendere 

2017-09-15 

• Build 9.1.268 

o Forbedringer til listen over senest åbne vinduer 

o Legend i flerbrugerkalender 

o Forbedrede farver i månedskalender 

o Forbedrede farver i kalender 

2017-09-14 

• OIOUBL Visningsstylesheets release 2.0.0 (2017) 

2017-09-13 

• Build 9.1.267 

o Forbedringer til listen over senest åbne vinduer 

o Ny flerbrugerkalender 



 

 

o Bedre farver i ”tragt grafer” 

2017-09-11 

• Build 9.1.266 

o Mulighed for at angive sortering når der defineres listevisninger på søgninger 

o Forbedret performance på typeahead 

o Mulighed for typeahead på tabeller med mere end 15.000 records 

o Performanceoptimeringer omkring noter på nyoprettede records 

• Typeahead på alle standardfiltre 

2017-09-04 

• Fix omkring overførsel til e-conomic af fakturaer med meget lange tekster 

• Spærrede debitorer er nu markeret med rødt i debitorlisten 

• Rettelser så Movia import understøtter det nye filformat 

2017-08-31 

Build 9.1.265 

• Optimering af autoupdate 

• Fixes til custom fields 

• Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

• Performance optimeringer omkring db traces 

• Mulighed for at angive default forretningsenhed på kunder 

• Tilføjet en ”Skift faktureringsstatus” knap i listen over udgifter til fakturering på finans dashboard 

• Gennemregn knap på listen over ordrer på finans dashboard 

• Ikke fakturerbare timer tages nu automatisk med på specifikationsrapporter 

• Forbedrede muligheder for at ændre på udgifter der er knyttet til en faktura 

• Forbedrede muligheder for knytte flere udgifter til en eksisterende faktura 

• Customfields support på kontrakter 

• Customfields support på kontaktpersoner 

2017-08-29 

• GLN (EAN) numre valideres nu i 360 inden eksport til e-conomic 

• Fix til fejl omkring dobbeltklik i forecast fremdrift grafen 

• Customfields support på sager 

• Forbedringer til pharma-modulet 

o Tilføjet mulighed for at benytte multikoder på roller  

o Rolle knap i hovedmenuen 

2017-08-25 

• Build 9.1.263 

o Forbedring håndtering omkring powerloss/shutdown 

o Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

• Performanceforbedringer omkring postnummer søgninger 



 

 

2017-08-23 

• Forbedringer til pharma-modulet 

o Rollesøgning udvidet 

o Firmasøgning udvidet 

o Personsøgning udvidet 

o Nyt filter til vareprøver 

2017-08-22 

• Fix så typeahead fungerer korrekt ved brug af Azure 

• Fix så brugere selv kan angive deres kodeord til exhange sync mv. 

• Understøttelse af Nykredits nye bankformat (efter deres skift til BEC) 

• Forbedringer til interessentmodul 

o Bedre listeformat på interessent stamdata 

2017-07-24 

• Fix til ”atAttribute: not understood” ved afslutning af aktiviteter med ticket uden sag 

• Fix til manglende ”beregn totaler” omkring sager i kode ordre 

2017-07-19 

• E-conomic eksport, kolonne 17 (”adgang”) er blevet ”vendt om” 

2017-07-18 

• Custom fields – alpha 2  

2017-06-30 

• Custom fields – alpha version 

2017-06-28 

• Interessentmodul – alpha version 

• Vis kladde på kontrakt bruger nu de korrekte datoer 

• En række mindre fejlrettelser og forbedringer 

2017-06-27 

• Fixet fejl omkring summering i lister over sagsopgaver 

• Forbedret advarsel hvis man forsøger at slette en eksport til økonomisystem hvor der er tilknyttet 

posteringer 

2017-06-26 

• Fixes til e-conomic API eksport: 

o Betalingsbetingelser overføres fra 360 til e-conomic 

o Attentionperson i e-conomic overskrives ikke 

2017-06-09 



 

 

• Forbedringer til ”Ejeroplysninger fra CVR” listen på firmaer 

• Godkendelsesmulighed på faktureringsflowet – Beta 

2017-06-08 

• Godkendelsesmulighed på faktureringsflowet – Alpha 

2017-06-06 

• Mulighed for at benytte flettefelter på faktura header og footer 

• Mulighed for at benytte flettefelter på kontrakt header og footer 

2017-05-24 

• Fix omkring primaryContact ved brug af accountbegreb 

• Mulighed for at angive ”deres reference” på kontrakter, så dette kommer med på automatisk 

dannede fakturaer 

2017-05-23 

• Forbedringer til kampagnemodul 

o Funktioner menuen vises nu også i ringelister 

o Tilføjet et ”detaljeret” listeformat 

o Tilføjet et ”opdater oplysninger” skærmbillede 

• Ny ”masse opret aktiviteter” funktionalitet 

• Fix til Mulighed for at angive at forretningsenheder ikke skal benyttes som dimension ved eksport 

til økonomisystem 

• E-conomic API integration har nu dobbelt så stort timeout for bedre at håndtere de performance 

problemer der pt findes hos e-conomic. 

• Ved oprettelse af sagslinjer vha. styklister udregnes der nu automatisk en ny total på sagen 

• Nyt listeformat (detaljeret) på sagslinjer 

• Fix af en række manglende engelske oversættelse omkring e-conomic og fakturaer 

2017-05-22 

• Mulighed for at angive adresse på forretningsenheder til brug for km beregning. 

• Mulighed for at angive at forretningsenheder ikke skal benyttes som dimension ved eksport til 

økonomisystem 

2017-05-18 

• Build 9.1.260 

o Forbedringer til high-dpi 

o Opdater fra CVR medtager nu antal ansatte 

2017-05-15 

• Fix til ”søg efter person på LinkedIn” 

• Fix til ”indsæt dato og tid” funktion i notefelter 

• Forbedringer til validering af fakturaer med ”forretningsenhed på linjeniveau” 

• Forbedringer til FI-kort generering på faktura, når der benyttes e-conomic integration 



 

 

2017-05-12 

• Knap til at søge på cvr på kontaktperson stamdata 

• Knap til at søge på cvr på firma stamdata 

• ”indlæs linjer fra fil” funktion på sager 

2017-05-10 

• Fixet fejl omkring valuta ved generering af kladder fra en sag 

• Fixet fejl omkring ”udestående aktiviteter for en anden bruger” 

2017-05-08 

• Backend: Fix omkring AD multi-forrest trust 

• Forbedringer til ”Firma <> Multikode” importen 

• Liste over slutkunder på kundejere 

2017-05-05 

• Forbedringer til e-conomic API eksporten 

2017-05-04 

• Forbedringer til fejlbeskeder når/hvis man prøver at sende en mail til en modtager som Outlook 

ikke vil acceptere. 

2017-05-03 

• Forbedringer til ”fremtidig fakturering af kontrakter” graferne 

• Fix til Uni-tel dial-up 

• Backend: Fix omkring AD multi-forrest trust 

2017-04-27 

• Backend: Forbedringer til ”overwrite database” 

2017-04-25 

• Fix omkring rabatter på produkter uden listepris 

• Bedre plads på dashboardet til vægtet forefast 

• Manglende oversættelse ved opret kontrakt fra sag 

• Opret kontrakt sæter nu automatisk nummer 

• Listen over udestående aktiviteter/opgaver på dashboard viser nu også bruger kolonnen 

• Listen over tilbud på dashboard viser nu også sælger kolonnen 

• Standard sagsforløb sorteres nu efter beskrivelse 

• Flettefelter fra ticket er nu tilgængeligere i Word skabeloner 

• Flettefelter fra sagsopgaver er nu tilgængeligere i Word skabeloner 

• ”Gem og opret” knappen refresher nu inden den opretter den nye 

2017-04-18 

• Fix til firmaimport omkring ”ekstra 0” 



 

 

• Fix omkring øredifferencer på e-conomic kassekladdeeksport 

2017-04-06 

• Fix til forecast grafen (under flere grafer på kundestamdata) 

• Forbedringer til tidsrapport listeformater på udgift 

• Interface til Advokaternes Inkasso Service (beta) 

2017-04-04 

• Mulighed for import af funktionskoder 

2017-04-03 

• Fixet fejl omkring rabat på følgesedler 

• Fixet fejl omkring fragt og gebyr i forbindelse med valuta 

• Mulighed for import af kundeejer på firmaer 

2017-03-31 

• Forbedringer til import af multikoder 

• Mulighed for import af firmatyper 

2017-03-30 

• Forbedringer til e-conomic eksport via API 

• Work-around til periodiske ”Ingen data fundet for p-nummer” fejl fra CVR  

2017-03-27 

• Mulighed for at oprette brugere ved hjælp af import 

• Mulighed for at oprette multikoder ved hjælp af import 

2017-03-22 

• Omdøbt knappen ”importer opslagstabeller” til ”importer andet …” 

• Vinduet til ”Opret overskrift/beskrivelse” er nu større som standard  

• Forbedret validering af aktivitetstyper så den kommer med en fejl hvis man sætter ”minimum 

enheder til 0” 

2017-03-22 

• Fix fejl periodisk fejl omkring automatiske headers/footers på tilbud/fakturaer 

• Auditlog forbedringer 

o Auditlog på klippekort 

o Auditlog på kontrakter 

o Auditlog på sager 

o Performanceforbedringer 

o Logger ikke længere virtuelle attributter 

• Forbedringer til produktimport når der benyttes leverandørprodukter modulet 

• Fejlfix til import, så der automatisk kan bruges både <tab> og <semikolon> 



 

 

2017-03-21 

• Oprettelse af tilbud/fakturaer under en sag får nu sagens valuta 

• Fejlfix til ”vis betalingsbetingelser på tilbud” 

• Salgsgrafen inkluderer nu også fakturerer med ”inkasso” status 

2017-03-20 

• Build 9.1.259 

o Skift listeformat knap på toolbaren i lister 

o Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

2017-03-15 

• Fejlfix til ”rabatter på overslag” 

2017-03-14 

• Forbedringer til e-conomic api eksport, så produkter nu valideres inden de eksporteres 

• Forbedringer til high dpi support  

• Fixet fejl omkring visning af rabatter på tilbud/fakturaer i andre valutaer 

• Fixet fejl omkring lange varetekster på tilbud/faktura med visning af rabatter 

2017-03-13 

• Forbedringer til e-conomic api eksport, så der nu også eksporteres produkter 

2017-03-09 

• Send via Sproom, venter nu op til 30 sekunder før der rapporteres fejl om at Sproom ikke svarer 

• Ved brug af knappen ”opret faktura” på sager spørgers der nu om der skal benyttes klippekort (hvis 

det giver mening for den pågældende sag/kunde) 

2017-03-08 

• Forbedringer til e-conomic api eksport 

2017-03-06 

• Forbedringer så FI koder kan genereres i både 360 og e-conomic format (afhængigt af hvor man 

udligner med bank) 

• Fixet så systemet ikke fejler hvis man ikke har angivet korrekt ”afrundes til” på valutaer.  

2017-03-05 

• Forbedringer til e-conomic api eksport 

2017-03-02 

• Ændret så sælgere gerne må angive hvordan en kunde vil modtage fakturaer 

• Muligheder for at oprette nye ticket kilder fra ”Indstillinger Helpdesk” 

• Hvad der findes flere e-mailskabeloner, kan disse nu vælges imellem når der trykkes på ”send e-

mail” knappen på faktura stamdata 



 

 

• Ved dokumentfletning er alle datoer nu formeret efter brugerens lokale opsætning. 

• Mere plads ((lidt) til interne noter feltet på sager 

• Forbedringer til ”sag” listeformatet på aktiviteter 

• Tilføjet ”ansvarlig” som standard søgemulighed på kontaktpersoner (firmaets ansvarlig) 

• Forbedret så man kan se at en faktura er tilknyttet en udestående regnskabseksport 

• Udvidet så firmaets hjemmeside kommer med over til Word ved fletning 

2017-03-01 

• Forbedringer til visning af posteringer under en regnskabskonto 

• Fejlfix omkring generering af kladder 

• Forbedret valider funktionen under eksporter til regnskabsprogram 

2017-02-28 

• Fixet fejl omkring skift af skrifttype i htmlnoter 

2017-02-27 

• Fixet manglende mellemrum i browserstring 

• Ændret default maks. mobilepay beløb til 10.000 kr. 

2017-02-16 

• Build 9.1.256 

o Mulighed for (på listformat niveau at styre om slettede records skal vises specielt) 

o Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

o Forbedringer til dan fakturaer direkte i e-conomic funktion 

2017-02-15 

• deletephysical sletter nu også et evt. tilknyttet dokumentet 

• Ved sletning af records der allerede er slettemarkeret, gives nu mulighed for at fysisk slette (hvis 

brugeren har rettigheder, og tabellen giver tilladelse) 

2017-02-15 

• Build 9.1.255 

o Dan fakturaer direkte i e-conomic funktion (beta) 

o Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

2017-02-14 

• Fejlfix omkring datofelter på high DPI skærme 

• Mulighed for at sætte bilagsnumre på bankposteringer der er markeret som afsluttede  

2017-02-13 

• Build 9.1.254 

o Mulighed for at editere andre brugeres filtre (hvis man har rettigheder til at rette 

fællesfiltre) 



 

 

o Mulighed for at kopiere et filter til en anden bruger (hvis man har rettigheder til at rette 

fællesfiltre) 

o Bedre vinduesplacering i devmode 

o Fixet typeahead bug omkring postnummer på brugerstamdata 

o Multiselect (with tack) i ”connect many 2 many views” 

o Fixet fejl omkring listeprint af en enkelt record 

o Pharmaforbedringer: Lettere at knytte flere personer til samme aktiviet 

• Kundeejer vises nu også på bogholderifanen på kunder 

• Kalenderopgaver kan nu slås fra (under program, indstillinger, kalender) 

2017-02-09 

• Fjernet unødige knapper på eksportbilledet hvis man bruger e-conomic api 

2017-02-07 

• Fix til fejl på dashboard fanen på firmaer 

• Fix til fejl ombring bounceprocent på MailChimp kampagner 

2017-01-25 

• Build 9.1.253 

o Månedskalenderen viser nu også tiptekster 

o Månedskalenderen viser nu opgaver efter aftaler, og heldagsaftaler først 

o Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

2017-01-24 

• Funktion til ”indlæs salgstal” 

• Mulighed for at angive leveringdato på tilbud, ordrer og fakturaer 

• Ny graf på salgs-dashboard ”Forecast fordelt på kundeejer” 

• Eksporter til e-conomic benytter nu API (i stedet for filer). Kræver at der ikke benyttes 

købsfakturaer og/eller bankafstemning (da e-conomic endnu ikke understøtter dette via API) 

• ”Totalen i lister” på vundne/tabte sager – så nogen gange forkert ud når man ikke brugte 

fakturamodulet 

2017-01-23 

• Forbedringer til data import funktioner 

2017-01-20 

• Forbedringer til autovask af virksomheder mod CVR 

2017-01-29 

• SystemMessage system implementeret (360 -> Kunder) 

2017-01-18 

• Forbedringer til d&d kopiering af aktiviteter i kalenderen 

• Forbedringer til IC/SystemG2 Import funktioner 



 

 

2017-01-16 

• Auditlog på Kontrakter 

• Tilføjet ” En anden brugers salgsdashboard” til sidebaren (hvis man har rettigheder til dette) 

2017-01-10 

• Forbedringer til salgsdashboard – både fælles og personligt 

2017-01-09 

• Fjernet ”halt” under import af bank-filer 

• TM forbedringer.  

o Nyt ringe-skærmbillede til ”send e-mail” kampagner 

o Send email knap 

o Opret opfølgning knap 

o Mulighed for at angive std antal dage til genopkald 

o Mulighed for at angive std antal dage til opfølgning 

• Forbedringer til Maxtel interface 

• Der er ikke længere muligst at ændre på rækkefølgen af aktivitetstyper, de sorteres nu efter koden. 

2017-01-07 

• Build 9.1.252 

o Telefoni integration til Maxtel (udgående kald) 

• Performanceforbedringer til ExchangeSync 

2017-01-05 

• Fix til graf over tidsregistreringer  

2017-01-04 

• Forbedringer til TM – ringeskærmbillede til ”send mail” kampagner 

• Brugeren med rollen finans kan nu også se og rette udgiftstyper i indstillinger 

2017-01-03 

• Fejlfix ”browserstring not understood” ved opdatering af eksisterende udgifter på en aktivitet 

• Fejlfix ”advarsel omkring beløbsgrænse på købsfakturaer uden godkender”  

2016-12-28 

Build 9.1.251 

• Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

• Fejlfix omkring typeahead 

• Support for ” ODBC Driver 13 for SQL Server” 

• Forbedringer til loginbilleder 

• Fejlfix omkring DB beregning på sager (timer vs. andre udgifter) 

2016-12-20 



 

 

• Forbedringer til søgning efter sagsopgaver 

• Tilbudstypen ”overslag” viser nu ikke beløb på de enkelte linjer, men udelukkende en total i bunden 

• Ved bookning af møder i andre brugeres kalender kan der nu udregnes kørselsafstand ud fra 

vedkommendes privatadresse 

• Auditlog kan nu ses fra både firmaer og kontaktpersoner 

• Ved afslutning af en aktivitet valideres nu om evt. sagen og sagsopgave måtte være blevet slettes 

siden oprettelsen af aktiviteten 

• I ”vis historik” benyttes nu ”360” i stedet for ”TUI” til at indikeret ”ændret af systemet” 

2016-12-16 

• Ved åbning af en kunde fra en faktura skiftes nu automatisk til bogholderifanen 

• Ved oprettelse af en mailudsendelse direkte fra en mailkode, spørges der nu om hvilken type 

mauludsendelse (mailchimp, outlook, manuelt etc) der skal oprettes. 

• Fejlfix omkring tast i lister med multiselect 

• Opret kreditnota på faktura, spørger nu om fakturaen og kreditnotaen skal markeres som udlignet 

2016-12-14 

• Fejlfix omkring typeahead 

• Fra en sag kan der nu åbnes en liste over de tilhørende købsfakturaer 

• Typeahead slået til på flere felter 

2016-12-13 

• Ved godkendt markering af et tilbud spørger den nu om hvilken processkode sagen skal placeres i 

• Det kan nu pr. sag angives om der skal benyttes sagsopgaver (default sættes ud fra sagstypen) 

• Mulighed for at benytte ?DROPBOX? i directory angivelser (mappet til roden af dropbox 

installationen på den enkelte pc) 

• Kontaktperson på sagsopgaver 

• Når en kunde vælges på en sag, tages kundens betalingsbetingelser med over på sagen 

• Følgesedler hvor der er angivet leveringsadresse, viser nu også kundens adresse (til højre med 

mindre skrift) 

2016-12-12 

Build 9.1.250 

• Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

• Lookup kontroller har nu et ”opret ny” menupunkt i højreklikmenu 

• Noter på sagsopgaver 

• Search improvements  (Typeahead) – Released 

2016-12-08 

• Fix omkring forretningsenhedsspecifikke ordrebekræftelses fodnoter 

2016-12-07 

Build 9.1.249 



 

 

• Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

• Forbedringer til MailChimp interface 

• Salgsudviklingsgrafen indeholder nu også en forecast-linje 

• Periode med mv kan nu ændres direkte fra dashboards og grafer 

• Salgs-dashboard 

o Forecast pr. kundeejer 

o Forecast pr. sælger 

o Forecast pr. processkode 

o Salgsudvikling 

2016-12-06 

Build 9.1.248 

• Fejlfixes til MailChimp interface 

• Performanceoptimering til søgning i lister 

• Mindre forbedringer til sagsopgaver 

• Forbedringer til oprettelse af nye Word skabeloner 

• Fix til drag&drop irritationen omkring drag fra Outlook til 360 

2016-11-30 

• Fixet fejl omkring beregning af estimat for en fast faktureret kontrakt hvor der også var oprettet 

forbrugsmålere 

• Tilføjet så p-nummer også vises på debitor saldolisten 

• Tilføjet så cvr-nummer og p-nummer også kan indtastes på privatkunder 

2016-11-29 

• På debitorsaldoliste er der nu mulighed for at filtrere 

• På kreditorsaldoliste er der nu mulighed for at filtrere 

• Ved brug af kundeejer på tilbud og fakturaer vises slutkundens attentionpersonen ikke længere i 

adressefeltet  

• På aktiviteter og sager er der nu en ”åbn stor editor” knap ved siden af note felterne 

• Forbedringer omkring privatkunder 

o knap i sidebaren  

o bedre listeformater 

• Forbedringer til sagsopgaver: 

o Indlæsning af tidsrapporter kan nu også importere sagsopgaver 

o Ansvarlig på sagsopgaver 

o Angiver man en sagsopgave på en aktivitet, udfyldes de andre felter automatisk 

o Mine åbne sagsopgaver & mine overskredne sagsopgaver menupunkter i sidebaren 

o Mulighed for at lægge dokumenter på sagsopgaver 

2016-11-28 

• Forbedringer til menuer hvis man har mange bankkonto (mere end 10) 

• Mulighed for angivelse af forskellige Tilbuds-, ordrebekræftelses- og fakturafodnoter afhængigt af 

forretningsenheden. 



 

 

• Forbedringer omkring individuelle nummerserier pr. forretningsenhed. 

• Forbedringer til lister over forretningsenheder 

• Debitor saldoliste viser nu også p-nummer 

• Fixet fejl omkring ”noten forsvinder nogle gange ved opret af sagslinje fra favoritprodukter” 

2016-11-25  

• Fejlfix omkring at produkter uden listepriser blev vist som overskrifter 

2016-11-24 

Build 9.1.247: 

• Performanceoptimeringer omkring client-side sortering af lister 

• Fixet fejl omkring skift fra client-side til server-side sortering  

• Mulighed for at angive sagsopgaver og tickets på aktiviteter selvom de er låst fra Exchange 

2016-11-23 

• Forbedret visning af timer og andre udgifter på sager 

• Forbedret visning af ”ikke fakturerede udgifter” 

2016-11-17 

• Forbedringer omkring import af mailkoder til kontakter 

2016-11-16 

• Forbedringer til sagsopgaver 

2016-11-15 

Build 9.1.246: 

• search improvements beta-3 

• Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

• Forbedringer i funktionen ”overfør kontakter til Outlook” 

• Forbedringer til ”vis OIOUBL” på købsfakturaer 

2016-11-14 

• Landespecifikke firmatyper i Pharma modulet 

• Listen over ”udestående købsfakturaer” viser nu også godkender kolonner (hvis dette modul er 

slået til) 

• Fixet fejl omkring indlæsning af OIOUBL fakturaer fra Besko A/S 

2016-11-11 

• Mulighed for at benytte Privatkundemodulet sammen med Pharma modulet 

2016-11-10 

Build 9.1.243: 



 

 

• Dev: SelectMethodDialog kan nu vise beskrivelse af metode parametre 

• Dev: ListFormatSubFolderColumns kan nu arbejde på både Normal og Deep subfolders 

• search improvements beta-2 

• Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

• Varigheden af helsdagsaktiviteter er nu 7.4 timer 

• Sagsopgaver – Alpha 2 

• Search improvements beta-2 

• Rabatter angivet på kundejer slår nu også igennem på dennes underliggende firmaer 

2016-11-09 

Build 9.1.242: 

• search improvements beta-1 

• Performance optimeringer; flyttet kode fra metadata til exe 

• På sager vises timer og andre udgifter nu på hver sit faneblad 

• Mulighed for at danne kontoudtog uden saldo kolonnen 

2016-11-08 

• Sagsopgaver – Alpha 1 

2016-11-07 

• ABC Kategori feltet ændret til bare at hedde ”kategori” og kan nu indeholde op til 5 karakterer 

• ”Intern overskrift” på fakturaer/tilbud må nu rettes også efter at den er afsendt 

• Mulighed for at angive ”default optaget/ledig/foreløbig” pt. Aktivitetstype 

• Skift af aktivitetstype sætter nu ikke std. Varighed mv, hvis aktiviteten er oprettet i Exchange 

• Ved modregning af klippekort på fakturaer bliver der nu automatisk modregnet på flere klippekort 

hvis dette er nødvendigt. 

• Mulighed for at skifte sprog på en faktura efter at den er blevet oprettet. 

• Modregning af klippekort på fakturaen respekterer nu fakturaens/kundens sprog 

• Konverter Word til PDF, åbner nu word-dokumentet i read-only mode (og lukket der igen efter 

konvertering) 

2016-11-04 

• Build 9.1.241 – search improvements alpha-4 

2016-11-03 

• Build 9.1.240 – search improvements alpha-3 

2016-11-02 

• Fixet ”resetSeachContents" not understood” fejl 

• Bedre fejlbesked hvis afsendelse af sms fejler 

2016-11-01 

• Build 9.1.239 – search improvements alpha-2 



 

 

2016-10-26 

• Build 9.1.239 – search improvements alpha-1 

2016-10-21 

• Build 9.1.238 

• Support for import af regnskaber fra CVR i andet end DKK 

• ”Søg igen” mulighed i søgeresultater 

• Fixet ”runtimeSortBlock not understood” fejl 

2016-10-20 

• Ved valg at et produkt på en sagslinje blev ”interne noter” ved en fejl kopieret (i stedet for 

fakturabeskrivelse) 

2016-10-19 

• Fixet fejl omkring eksport af fakturaer til regnskabssystem hvor der blev benyttet 

forretningsenheder (men ikke blev benyttet forretningsenhed pr linje) 

2016-10-19 

• Build 9.1.237 

• Performance optimeringer på REST og SOAP API 

• Opdateret til TeamViewer 11 

• Forbedringer til Billy interface 

• Import af momskonti 

• Import af regnskabskonti 

• Import af produkter 

2016-10-18 

• Build 9.1.236 

• Fixet manglende translations ved ”Mistet forbindelsen til databasen” 

• Bedre lyd ved notifications 

• Notications ”flasher” nu 360 i taskbaren 

• Fejl omkring åbning af nedarvede skærmbilleder 

• Mulighed for at lægge rettigheder på kolonner i listeformater 

• Fjernet DDB oplysninger fra metadata 

2016-10-17 

Momssats er nu mandatory (under opsætning af momskoder) 

Kampagnedeltagere kan nu både flyttes og kopieres til en anden kampagne 

2016-10-13 

• Visuelle forbedringer til grafer 

• Alpha version af nye salgs grafer 

• Forbedringer til ringeliste listeformater 



 

 

2016-10-12 

• Mulighed for”+/- dag/uge/måned/kvartal/halvår/år” i datofelter. (+1d, +1w, +1m, +1q, +1h, +1y) 

• Mulighed for at ”regne” i datofelter. Eksempler: 
o +1 
o uy 
o uy+1m  
o +10q+um 
o 01.01.2017+1m+1w+1d 

2016-10-11 

• Forbedringer til ”opret blank linje” 

• Kontrakter til indeksregulering vises nu på finans dashboard 

• Mulighed for at angive ”default udløbsdato” på klippekorttyper 

• Skift af startdato på et klippekort hvor der er angivet udløbsdato sætter nu automatisk en ny 

udløbsdato 

• Skift af startdato på en kontrakt hvor der er angivet udløbsdato sætter nu automatisk en ny 

udløbsdato 

2016-10-10 

• ”Vil du opdaterer priser fra produktet” dialogen vises nu kun ved skift af produkt på eksisterende 

linje 

• Forbedringer til ”indtastning af rabatprocent” på sager/tilbud/faktura 

• Forbedringer til ”rækkefølge af linjer” ved oprettelse ud fra styklister/favoritprodukter mv 

• Fixet fejl omkring ”dobbeltklik i multi-select dialoger med checkbox visning” 

• Mulighed for multi-select ved opret fra stykliste 

• Mulighed for multi-select ved opret fra favoritter 

• Tilføjet funktion til at kopiere et produkt 

2016-10-07 

• Der kan nu indlæses målerindlæsninger i ”Evatic XML format” 

• Der kan nu indlæses målerindlæsninger i ”FleetTracker CSV format” 

• Der kan nu indlæses målerindlæsninger i ” JetAdvice XML format” 

2016-10-06 

• fixet "indbetaling vs udbetaling" auto tekster på bankposteringer 

• fixet slettede bankposteringer i debitor saldoliste 

• auto set korrektion på bankposteringer (tager differencen) 

• bank konto stamdata - skjult felter fra "anden bank" der kun gav mening på supporterede banker 

2016-10-05 

• Fix til e-conomic import af kreditorer 

• Fix omkring generering af faktura ud fra måleraflæsninger hvor der ikke var noget data at vise 

2016-10-04 

• ”Generer standard import fil” fungerer nu på flere tabeller 



 

 

• Opret udgift fra uploadet dokument, navngives nu med noten (i stedet for filnavnet) 

• Aktiviteter med en type der kræver sag, kan nu også afsluttes hvis der i stedet er angivet en ticket 

• Bedre fejlbesked ved ”file access violations” 

• Mulighed for at angive standard fodnoter til ordrebekræftelser 

• Mulighed for at lave flere forskellige mailskabeloner til tilbud mv. 

2016-09-27 

• Multikoder har fået bedre plads på marketingfanen (på firma- og kontaktstamdata) 

• Mulighed for at angive regnskabskontonr. på sagslinjer (til overstyring af std fra det valgte 

produkt) 

• Opret   

• Validering på afslutsmarkering af en aktivitet, hvis denne ligger ud i fremtiden 

• Ved skift af produkt på en sagslinje spørger den nu om man ønsker at overskrive 

priser/beskrivelser mv. 

2016-09-26 

• Forbedringer til kontoudtog 

o Default er nu alle (og ikke kun åbne) 

o Viser nu original tekst fra bankposteringer 

2016-09-22 

• Mulighed for at ændre på rækkefølgen af aktivitetstyper 

• Tilføjet kolonnen ”seneste handling” på listen over tickets 

• Ved overførsel af kontakter til Outlook lægges nu automatisk landekode foran alle telefonnumre 

(også danske) 

2016-09-23 

• Issue omkring sortering af linjer på sags kladder 

2016-09-21 

• Build 9.1.234 

• Performanceoptimering ved opstart (metadata.dmp er nu 40% mindre i runtime) 

• Performanceoptimering omkring størrelsen på 360.exe 

2016-09-20 

• Build 9.1.233 

• Kosmetiske forbedringer til ”Start 360” 

• Bedre håndtering af fejl under opstart af 360 

• Fixet periodisk fejl ved brug af ”kopier til Excel” 

• Forbedret håndteringen af fejl ved tegning af lister 

• Bedre fejlbesked hvis der opstår problemer under oprettelse af forbindelse til databasen 

(netværksfejl) 

• Bedre fejlbesked hvis der opstår problemer under oprettelse af forbindelse til databasen 

(forkert brugernavn/kodeord) 



 

 

• Fixet sjælden fejl omkring sortering efter en kolonne i en liste efter at der er blevet skiftet 

listeformat 

• Fixet fejl omkring manglende totaler på beregnede kolonner i lister 

• Periodisk fejl i menuen lister over fakturaer/tilbud 

• Fejl omkring import af kontoplan fra e-conomic 

2016-09-19 

• Build 9.1.232 

• Ny ”start 360” med ”lav genveje funktion” 

• Forbedringer til automatch ved bankafstemning når man har mere end én bankkonto 

016-09-16 

• Fixet issue omkring import af enheder fra economic 

2016-09-15 

• Build 9.1.229 

• GPF fix ved opstart 

• Fix omkring rounding af max/min values 

2016-09-14 

• Fixet menuen i på det nye følgeseddel skærmbillede 

• Fixet så de nye følgesedler kan ændres af brugere uden regnskabsrettigheder 

• Ryddet op i menuer og toolbarknapper på tilbud og ordrebekræftelser 

2016-09-13 

• Tilføjet fanen ”Interne noter” på sagslinjer 

• Fanen ”adresser” på sager vises nu også selvom faktureringsmodulet ikke er slået til 

• Nyt modul ”Følgesedler”, som kan benyttes uafhængigt af faktureringsmodulet. Dette bruges 

normalt ikke hvis man benytter faktureringsmodulet 

2016-09-08 

• Build 9.1.227 

• Performanceforbedringer ved opstart 

• Forbedringer til headless-mode 

• Fejlfix omkring gåseøjne i command line parametre 

2016-09-06 

• Build 9.1.226 

• Forbedringer til CVR import 

• Forbedringer til CVR Update 

2016-09-01 

• Build 9.1.225 

• Forbedringer omkring beregnede kolonner i listeformater 



 

 

• Fejlfix omkring ”store negative tal” ved overførsel til Excel 

• Fejlfix omkring ”datoer før 1900-01-01” ved overførsel til Excel 

2016-08-25 

• Mulighed for at angive ”advar ved fakturerbare udgifter” på de enkelte SLA koder (som kan sættes 

på kunde og/eller kontrakt niveau) 

• Tilføjet ”vis dashboard” knap på liste over brugere (hvis man har rettigheder til at se andre 

brugeres dashboards) 

• Ny tidsregistreringsfane på dashboard (personligt, forretningsenhed og fælles) 

2016-08-24 

• Build 9.1.224 

• ”Kopier til Excel” og ”Kopier til udklipsholder” funktionerne vises nu i ”funktioner knappen” i 

lister 

• ”Vis historik” og ”Fortryd sletning” funktionerne vises nu i ”funktioner knappen” på stamdata 

• Performanceoptimering omkring opstartshastighed 

• Metodekolonner i listeformater kan nu referere andre metodekolonner (som ligger tidligere i 

index’et) 

• ExceptionlessAPI interface 

• MailChimp3API interface 

• Fixer så man igen kan ændre typen på en faktura/kreditnota og et tilbud/overslag 

2016-08-22 

• Mindre usability forbedringer til supportsystemet 

2016-08-17 

• Hvis der bruges ”forretningsenhed på linjeniveau” vises forretningsenheden nu også på 

styklistelinjer 

2016-08-16 

• Fixet fejl omkring flettefelter i mailudsendelser via Outlook 

• Tilføjet kopier funktion til styklister 

• Tilføjet ”angiv rabat %” på sagslinjer 

• Tilføjet ”ret i listeprisen” på sagslinjer 

• Man kan nu angive om rabatter skal vises som beløbe eller som procent. 

• Rabatkolonnen skjules på pdf’er hvis der ikke er angivet nogen rabatter 

• Standard søgninger til firma+kontakt placeret på marketing sidebaren 

2016-08-09 

• Hvis ”Tildel til mailing” bruges fra lister, spørger den nu om kontakter med mailstop skal udelades 

• Fejl omkring mailudsendelser via Outlook skabeloner med flettefelter 

2016-08-08 

• Udestående købsfakturaer sorteres nu efter forfaldsdato 



 

 

• Ændret på rækkefølgen af menupunkter i helpdesk menuen 

2016-08-05 

• Build 9.1.223 

• Refactoring af e-conomic integration (SOAP vs REST) 

• Fixet fejl i XMLReader 

2016-08-03 

• OIOUBL generering forbedringer: 

• Fakturaperiode 

• Contact e-invoicing id (nyt felt på kontaktperson) 

2016-08-02 

• Build 9.1.222 

• Knappen ”opret tilbud” spørger nu om man vil oprette tilbud/ordrebekræftelse/osv. 

• Mulighed for at se e-conomic fakturaer i 360 (faktura fane på kunder) 

2016-07-29 

• Build 9.1.222 

• Forbedringer til e-conomic interface 

2016-07-28 

• Build 9.1.220 

• Webservice SOAP API forbedringer 

• XMLWriter forbedringer 

• XMLReader forbedringer 

• Forbedringer til e-conomic interface 

• Opret/opdater i e-conomic knap på firma 

• Opret/opdater i e-conomic knap på kontaktperson 

• Mulighed for ”tilbud+ordrer” i e-conomic 

2016-07-25 

• Forbedringer til e-conomic interface 

o Bedre fejlbesked ved fejl under oprettelse af nye kunder i e-conomic 

o Bedre fejlbesked ved fejl under oprettelse af nye leverandører i e-conomic 

2016-07-08 

• Realiserede totaler på sager, benytter nu de estimerede totaler hvis fakturering og/eller 

købsfakturering er slået fra 

2016-07-06 

• Mulighed for import af måleraflæsninger i ”Lexmark Fleet Tracker CSV format” 

2016-07-05 



 

 

• Mulighed for angivelse af forretningsenhed på linjeniveau 

• Skift bruger/tid på aktiviteter kan nu også bare skifte brugeren uden at tidspunktet ændres 

• Ved varebestilling placeres kundens kontaktperson i beskrivelsen til leverandøren (hvis 

leveringsadressen er sat ”til kunden”) 

• Ved done markering af en ticket, vises nu listen over evt. udestående aktiviteter på denne 

• Tilføjet ”ring op” knap på ticket stamdata 

2016-07-04 

• Build 9.1.220 

• Mulighed for 4 cifre på målerpriser 

• Support for modtagelse af OIOUBL hvor der ikke er angivet AccountingSupplierParty. 

PartyIdentification 

• Fjernet ubrugt tabel fra systemet (cdmproj) 

• Mulighed for import af måleraflæsninger i ”Evatic XML format” 

2016-06-29 

• Ved varebestillinger til en sag hvor der ikke er angivet kunde sættes leverings adresse nu til egen 

adresse. 

2016-06-28 

• Understøttelse af det nye BEC bankfilformat (http://timeline.360businesstool.com/understottelse-

af-nye-bank-formater/) 

• Genvejstast til oprettelse af mail (Ctrl+Shift+m) vælger nu “blank email” hvis der er flere 

mailskabeloner 

• Sager og tilbud er opsplittet I 2 faner I indstillinger 

• Import knappen I sidebaren (under markering) viser nu kun de relevante filformater 

• Fejl omkring mangende kopiering af beskrivelser fra styklister til sager 

• “Dan specifikationsrapport” menupunkt på sager (viser bade fakturerbare og ikke fakturerbare) 

• Mulighed for vise ansvalig burger på tilbud+fakturaer (opsættes under indstillinger) 

• Yderligere flettefelter (sag, sælger, ansvarlig) på tilbuds- og fakturaskabeloner 

• Yderligere flettefelter (sag, ticket, udstyr) på aktivitetskabeloner 

2016-06-27 

• Lettere at skifte nummer på tilbud og ordrebekræftelser 

• Fixet fejl omkring momsberegning hvis der hverken var angivet en konto på tilbudslinjen, produktet 

eller produktgruppen. 

2016-06-24 

• Build 9.1.219 

o Performance optimeringer 

2016-06-21 

• Fix til specifikationsrapport så den kan tåle at udgifter uden angivelse af type 

• Forbedret søg sag, så der nu både kan angives sælger og ansvarlig 

http://timeline.360businesstool.com/understottelse-af-nye-bank-formater/)
http://timeline.360businesstool.com/understottelse-af-nye-bank-formater/)


 

 

2016-06-15 

• Rettelser til debitor saldoliste, kreditor saldoliste og samlet saldoliste 

2016-06-15 

• Quick felter til valg af produkter søger nu med ”startsWith”, og viser listen over de fundne hvis der 

blev fundet mere end én 

• Fejl hvor firma+kontakt ikke altid blev sat ved oprettelse af nye sager 

• Fixet fejl hvor ”history manager” holdt op med at virke efter genbygning af menuer 

• Bedre fejlbesked til brugeren hvis der opstår fejl under eksport til økonomisystemet 

2016-06-14 

• Build 9.1.218 

• søgning med IN - fungerer ikke på persistent tables 

• Lille performance optimering på quick lookups, så de kigger i cache  

• Fakturaer dannet ved ”afslut sag(er)” vises nu efterfølgende 

• Mulighed for afløftning af OIOUBL fakturaer uden angivelse af cbc:InvoiceTypeCode 

• Implementeret en række genetiske liste funktioner (#listFormatSumOfFields: etc.) 

• Kundeejer vises nu (igen) på side 1 på sager (..og der kan angives yderligere info på ”tilbud/fak” 

fanen”) 

• I lister over ordrer vises nu både sælger og ansvarlig 

• Skift af firma på en sag skifter nu også evt. valuta 

• Kontaktpersonen/firmaets telefonnummer vises nu i sted feltet på kalenderaktiviteter i 

Outlook/smartphones etc. 

• ”lynopret” mulighed (med genvejstaster) fra hovedmenuen (aktivitet, sag, ticket etc…) 

• En knap til opdatering af priser på en sagslinje eller sag (med nyeste beregnede priser ud fra 
produktets priser, rabatter på kunden osv osv) 
 

2016-06-10 

• Styklisteforbedringer 

• Beskrivelser uden overskrift vises korrekt 

• Ved indsættelse i sager/tilbud/fakturaer placeres de nu korrekt (rækkefølge) 

• Genvejstast til at indsætte dem på sager/tilbud/fakturaer 

• Mulighed for at angive om der skrives speciel pris eller std produktpriser 

• Mulighed for at angive om der skrives speciel beskrivelse eller std produktpriser 

• Rækkefølgen på styklister kan nu skiftes 

• Dan kladdeknap – så man let kan se hvordan det vil se ud for kunder 

• Mulighed for at angive ”standard gyldighedsperiode til tilbud” 

2016-06-06 

• Forbedringer til graf over regnskabstal på kunde. År uden data udelades nu fra grafen  

2016-06-01 



 

 

• Fjernet en række meget sjældent brugte indstillinger fra systemopsætning. Disse kan nu kun 

ændres af en 360 supporter 

• Mulighed for at lave ”standard attachments på email skabeloner” 

2016-05-31 

• Systemindstillinger. Flyttet mailkoder til mailudsendelser fanen 

• Fjernet ”funktioner” sektionen i sidebaren. Alle funktionerne findes stadig i menuen 

• Modulet ”stored collection” fjernet fra systemet 

• ”Opret std. Import fil” knap under Systemopsætning/Importer data 

• Fejl omkring ”0 i estimeret db i lister” 

• Ekstra advarsel ved slet af lønkørsler med tilknyttede udgifter 

• Ved markering af ordrebekræftelse som accepteret, checker den nu også om der er et tilhørende 

tilbud 

• Eksporter til regnskabssystem. Omdøbt ”valider” til ”check”. Bedre lister over dem med fejl 

• Beta af ”standard attachments på email skabeloner” 

2016-05-30 

• Build 9.1.215 

• Forbedringer til søgninger så der nu bruges ”checkbox multiselect dialoger” til valg af flere records i 

”små tabeller” 

2016-05-24 

• UI Optimering omkring ”afslut aktivitet som kræver sag” 

• Hvis der er åbne sager vises liste over disse i stedet for besked 

• Sager sorteres med ældste øverst 

• Forklarende tekster omkring bogføringskonti på produkter og produktgrupper 

• Genvejstast til oprettelse af mail (Ctrl+Shift+m) 

 

2016-05-19 

• Hvis man har mere end 5 forskellige forretningsenheder, vises disse ikke længere ”som direkte 

genveje i menuer i sidebaren” 

• Support system forbedringer 

• Ved svar på ticket uden ansvarlig, sættes ansvarlig nu til brugeren der svarer 

• Når svaret sendes til kunden vha klik på ”mail knappen” lukker vinduet nu automatisk 

efterfølgende 

2016-05-18 

• Filer uploaded vha app’en vises nu med korrekt ikon selvom de endnu ikke er flyttet fra databasen 

til filesystemet 

• Aktiviteten om nye dokumenter for nu også sat tidspunkt (tidligere blev kun dato sat) 

• Forbedringer på APP:  

• Upload af noter til sagsdokumenter 



 

 

• Kan nu uploade til kunder, leverandører og firmaer der har en åben sag 

2016-05-17 

• Mulighed for at angive betalingsinformationer på købsfakturaer 

• Bankoverførsel (med standard angivet på leverandøren) 

• Indbetalingskort (med standarder angivet på leverandøren) 

• Indlæsning af EAN købsfakturaer sætter nu betalingsinformationer 

• Beta: Mulighed for at danne bank betalingsfil ud fra købsfakturaer.  

• Fungerer pt kun på Bankdata bankers (Alm. Brand Bank, Djurslands Bank, Jyske Bank, 

Kreditbanken, Nordfyns Bank, Nordjyske Bank, Ringkjøbing Landbobank, Skjern Bank, 

Sparekassen Sjælland, Sydbank, Østjydsk Bank) 

• Fejl omkring fakturagodkendelse hvis der ikke var angivet en max grænse på brugeren 

• Listeformatet over fakturaer på kontrakter viser nu korrekt periode datoer 

• Forbedringer til ”kontrakt fakturerings forecast”, så disse nu også tager højde for kontrakter med 

”opsagt til” udfyldt 

2016-05-10 

• Forbedring til import af forretningsenheder 

2016-05-09 

• Support for forretningsenhed/dimensionskode ved eksport til e-conomic (Kræver e-conomic 

tillægsmodulet Dimension) 

2016-05-04 

• Ansvarlig vises nu på phoner ringebilleder 

• Kontaktforbedringer: 

o Mulighed for at angive ”primo/ultimo/anden” dato som betalingsdato  

2016-04-20 

• Ændringer på hvilke beløb der vises lister over sager; forecast viser estimater, ordrer viser 

estimater, fakturering viser realiserede, provision viser både estimater og realiserede 

2016-04-19 

• Backend forbedringer. Sprog kan angives på 360 Customer og 360 User 

• Telemarkering forbedringer: 

o Vis mine/alle genopkald menupunkter i sidebaren 

o Åbn ringeliste direkte fra sidebaren 

• Notefelt tilføjet til købsfakturalinjer 

• ”Oprettet dato+tid+bruger” vises nu på aktivitetsstamdata 

• Rettet så sælgere også kan se ”linjer og betaling” fanerne op kontrakter 

• Fakturafanen på kontrakter viser nu ”perioden fakturaen dækker over” 

• Bugfix omkring ”skift fakturerbar status” på udgiftsfanen på sager 

•  



 

 

2016-04-15 

• Mulighed for manuelt at kunne tilpasse perioden en faktura (som skal periodiseres) dækker over. (I 

forbindelse med fakturering af kontrakter) 

2016-04-14 

• Bedre skærmbillede på ”segment <> firma” tabellen 

• Overskrift på dashboardet ”vægtet” 

• I forbindelse med tilbud og følgesedler vises sagsnummer nu både på pdf, i filnavnet og i flettefeltet 

(hvis der er slået til i indstillinger) 

• Følgesedler med meget lange leveringsadresser vises nu korrekt i pdf 

• Nu benyttes ordet ”Delivery Note” på engelske følgesedler (i stedet for CoveringNote) 

• Fjernet bankoplysninger på følgesedler 

• På listen over tilbud/ordrebekræftelser er der tilføjet en typen kolonne 

• Årsagskoder på sager (hvorfor taber/vinder man). På processkoden kan man angive om dette er 

obligatorisk. Koderne kan ses på fanen ”log” på sager.  

2016-04-12 

• Fjernet ”kundeopgaver” på systemopsætningsfanebladene 

• Mindre forbedringer til firmafon interfacet 

• Forbedringer til backend  

o 360 Dashboard auto-hides ikke længere 

o Ou+dbname udfyldes auto ud fra id ved oprettelse af nye systemer 

o Copy database sætter nu automatisk korrekt systemName på kopien 

• Bugfix: Dokument kategori på en skabelon sættes ikke, når dokument oprettes ud fra skabelonen. 

• Bedre valideringsbesked hvis pdf dokumentet ikke er genereret på fakturaer 

• ”opret fakturaer fra udgifter” funktionen spørger nu om der automatisk skal modregnes på evt 

klippekort 

2016-04-11 

• Build 9.1.214 

• Fixet periodisk ”bitAnd: not understood” fejl ved ”custom large font setting på windows 10 

maskiner” 

• Fixet ”grimme ugenumre” ved ”custom large font setting på windows 10 maskiner” 

2016-04-09 

• I listen over udgifter på en sag, kan der nu lettere flyttes fra fakturerbare til ikke fakturerbare og 

vise versa. 

• Bedre indikation på en udgift af om den er fakturerer og/eller brugt på en lønkørsel 

2016-04-08 

• Forbedringer til telefoniintegrationen så de enkelte brugere kan have forskellige 

telefonisystemintegrationer 

• På lister over udgifter nu kommet en ny funktion ”skift fakturerbar status” 



 

 

• I listen over udgifter på en sag, vises nu også noten fra aktivteten 

• Ved afsendelse af faktura via Sproom, vises nu en ”async notifikation” i stedet for en info dialog 

boks 

2016-03-30 

• Forbedringer omkring udligning af bankposteringer med både 

fakturaer/købsfakturaer/finansposteringer 

• Opret lønkørsel markerer nu som default kun de brugere som har lønoplysninger angivet 

• Kreditornummer vises nu også på ”leverandør fanen” på firmaer 

• Forbedringer til periodiseringsrapporter  

o Mindre rettelser på rapporterne for klippekort og kontrakter 

o Ny periodiseringsrapporter for fakturaer 

o Ny periodiseringsrapporter for fakturaer (på fakturalinje niveau) 

2016-03-29 

• Forbedringer til kontrakter 

• Mulighed for angivelse af ”næste indekseringsdato” og ”indekseringsinterval” på kontrakter 

• ”vis kontrakter til indeksregulering” i finans, kontrakter sidebaren 

• Regnskabstal fra cvr vises nu i fulde beløb (var tidligere i 1.000 kr.) 

2016-03-23 

• Yderligere felter på bruger: privat e-mail, e-mail på nærmeste pårørende 

• Chef feltet på bruger kan nu kun ændres af administratorer 

2016-03-22 

• Build 9.1.213 

• Betaversion af Firmafon interface 

2016-03-21 

• Forbedringer til kontrakter 

o Ved oprettelse fra en sag, kopieres sælgeren fra sagen til kontrakten 

o Side 1 viser nu ”næste fakturerings resume” 

o Forbedret listeformat hvis man ikke bruger fakturering 

o Mulighed for at bruge flettefelter i header + footer tekster. Eksempel ”Aftalen er bundet frem til 

{{nextRenewalDate}}. Herefter kan aftalen opsiges med {{terminationNoticeMonths}} måneder varsel til udgangen af en 

måned. ” 

o Sletning af en faktura genereret fra en kontrakt spørger nu om den skal flytte kontraktens 

”næste fakturering” tilbage 

o Mulighed for at angive ”indeksreguleres ikke” på de enkelte kontraktlinjer 

o Indexregulering logges nu (Indeksreguleringshistorik) 

• Forbedringer til måleraflæsninger 

o Mulighed for at angive ”indeksreguleres ikke” på de enkelte målere 

o Mulighed for at angive ”indeksreguleres ikke” på standard målere på kontrakter 

o  



 

 

• Fakturaforbedring 

o Kundens reference udfyldes nu med evt. reference fra sagen eller kontrakten 

o Brugeren sættes nu til sælgeren fra sagen kontrakten 

o Tilføjet felterne invoicePeriodStart og invoicePeiodEnd som kan bruges til periodisering 

2016-03-18 

• Fikset ”double database connect” ved opstart 

• Flyttet ”eksporter alle bilag” funktionen til ”funktioner under regnskabs sidebaren” 

• Forbedringer til ”forbrugsafregning af SMS med videre” 

• Forbedringer omkring ændringer/advarsler på faktura hvor pdf allerede er genereret. 

2016-03-16 

• Forbedringer til indlæsning af købsfaktura fra OIOUBL 

o Sætter nu i simple mode hvis der kun er en fakturalinje 

o Bruger første linje som beskrivelse i lister 

• Skift af firma på en sag, sætter nu automatisk ny kontaktperson 

• Bugfix: Genvejstast til ”opret” manglede i lister over sager 

2016-03-15 

• Forbedringer til ”Marker alle som sendt” 

• Forbedringer til privatkunde begrebet 

• Mulighed for afslutsmarkering af kampagner 

• Mulighed for at søge efter telefonnummer ved opslag mod CVR 

• Forbedringer omkring klippekort 

o Muligved for angivelse af regnskabsmæssig værdi 

o Muligved for angivelse af ikrafttrædelsesdato 

o Rapport til periodisering 

2016-03-14 

• Forbedringer til logindialog når der køres uden AD rettigheder 

• Forbedringer i backend til håndtering af ”uden AD rettigheder” 

• Skift af SMS udbyder 

• Mindre forbedringer til feriekort administrationssystemet 

 

2016-04-10 

• Build 9.1.212 

• Forbedringer til logindialog når der køres uden AD rettigheder 

• Mulighed for TUI login når der køres uden AD rettigheder 

2016-03-09 

• Forbedringer til helpdesk 



 

 

o ”Reminder Popup” er nu mindre påtrængende 

2016-03-08 

• Mulighed for at angive manuelle kostpriser (som bruges i stedet for priserne fra 

produkter/varebestilling/købsfaktura) 

o På sager 

o På kontrakter 

o På fakturaer 

2016-03-07 

• Fixet fejl omkring ”fromNace: not understood” i firma import 

• C5 support for ”mutlipart bankpostering” 

2016-03-03 

• Fejlfix omkring saldoliste hvor firmaer både bar kunder og leverandører 

• Forbedringer til aslo import vedr. markup vs listepriser 

• Forbedringer til leverandør produkt import,  

o Kan nu læse zippede filer 

o Kan nu læse alle filer i et katalog 

2016-03-03 

• Diverse fixes til CVR Integrationen 

• Forbedringer til finansdashboard omkring købsfakturaer 

• ”Dan kontoudtog” spørger nu om man vil sende det som en mail, eller bare have en pdf genereret 

• Vælg udstyr på aktivitet viser nu kun udstyr på den valgte kunde 

• Vælg ticket på aktivitet viser nu kun udstyr på den valgte kunde 

• Det ønskes at titel fjernes fra kontaktfeltet på sagen. 

• Hvis man er tilknyttet mere end én helpdesk, vises nu ekstra menupunkter i sidebaren 

2016-02-29 

• Build 9.1.211 

• Fjernet Experian/KOB, og implementeret direkte opslag i CVR i stedet 

• Beta2 af Survey Monkey integration 

2016-02-16 

• Build 9.1.210  

• Forbedringer til listeformat designeren i filterdesigneren 

• Beta version af Survey Monkey integration 

2016-02-15 

• Build 9.1.209 

• KOB/Experian integration fjernet fra runtime. Nu kører alt via 360 Erhvervsdata 

• Fejlfix omkring client-side-sorted kolonner i lister 



 

 

• Importroutine til ”leverandør produkter” 

2016-02-11 

• Build 9.1.208 

• Første version uden KOB/Experian interface 

2016-02-05 

• Build 9.1.206 

• Importroutine til Nace koder 

2016-02-02 

• Betaversion af GLS Interline export til pakkesedler 

• Mulighed for at slå alle ”dokument håndtering” funktioner fra 

• Bugfix omkring øredifferencer ved sproom upload 

• Forbedringer til import fra web-direct  

2016-02-01 

• Bugfix omkring import af momskoder fra e-conomic via api 

• Bugfix omkring import af ansvarlig bruger på leverandører fra e-conomic via api 

• Bugfix omkring import af produktbeskrivelser fra e-conomic via api 

2016-01-28 

• Bugfix omkring E-conomic eksport af debitorgruppe 

• Søg kontaktperson søger nu i alle telefonnummer felter på én gang 

• Forbedringer på købsfaktura, så der kommer en advarsel hvis man prøver at oprette nye sagslinjer 

på en lukket sag. 

2016-01-25 

• Build 9.1.205 

• Beta1 af 360 Markedsdata import 

2016-01-22 

• Forbedringer til helpdesk systemet 

o Bedre default værdier ved manuel oprettelse  

o Bedre default værdier ved tidsregistrering (kan angives på helpdesk’en) 

o Mulighed for at nulstille en timer på ticketstamdata 

• Forbedringer til privatkunde stamdata 

• Forbedringer til følgesedler 

o Viser nu kun leveringsadressen (hvis en sådan findes) 

o Viser nu ikke dueDate 

o Viser nu ikke cvrNumber 

o Viser nu også sagsnummer (hvis dette er slået til i indstillinger) 



 

 

2016-01-21 

• Bugfix: ”Skift mappe” i forbindelse med ”hent mail fra outlook” fejlede periodisk 

• Forbedringer til helpdesk systemet 

o Hurtigere tidsregistrering på tickets 

o Lettere at oprette ”manuelle tickets” 

2016-01-19 

• Forbedringer til Navision eksport  

o Understøtter nu ”multilinje bankposteringer” 

o Kigger nu først på kontotype (køb/salg), derefter på monskontoen, derefter på beløbet 

• Fejlfix: Periodisk ZeroDivide på mailings uden deltagere 

• Fejlfix: Eksporter salgsbudgetter til Excel fejlede hvis der var lavet kundespecifikke budgetter 

• Fejlfix: Filterknappen i Gantt kortet fungerede ikke korrekt 

2016-01-19 

• Build 9.1.204 

• Alpha version af 360 Markedsdata import 

• Filtre med ”egne listeformater” kan nu bedre tåle at der fjernes kolonner som bruges i 

metodekolonner 

2016-01-18 

• Fejlfix omkring visning af slettede multikoder 

2016-01-13 

• Mulighed for visning af rabatter på tilbud+faktura 

• Bugfix omkring multikode, rettighed til at oprette 

• Forbedringer til ”skift kodeord til telefoninterface” 

2016-01-12 

• Forbedringer så kunder nu selv kan generere nye API Keys 

• InvoiceDraft API (https://api.360businesstool.com/api/invoicedraft/) 

• Forbedret muligheden for at fjerne afslutsmarkeringen på en bestilling 

• Fejlfix til ”periodisk manglende beskrivelseskolonne på timespecifikationer” 

2016-01-08 

• Pharma ”flere kontakter på akti” – søgeknap i m2n select dialogen (på aktiviteten) 

• Importroutiner kan nu også matche mod eksisterende ud fra id kolonnen 

2016-01-07 

• Forbedringer til import af bank filer fra BEC banker. Læser nu også noter+indbetaler 

2016-01-06 

https://api.360businesstool.com/api/invoicedraft/


 

 

• Fixes og forbedringer til NNE import 

2016-01-05 

• Forbedringer til ”skift exchange password” 

• Fixet fejl omkring import af segmenter 

• Mulighed for import til name2 feltet i firmaimport 

2016-01-04 

• Send fakturanr. sætter ikke længere fakturadato til dags dato, hvis denne allerede er udfyldt 

• Build 9.1.203 – performance improvements on startup 

2015-12-28 

• Beta version af: ”Udskrivning af GLS Pakkelabels ”. Kører i test hos BlackBox Branding 

• Listen over ”ikke fakturerede udgifter” viser nu også ticket (hvis dette modul er enablet) 

2015-12-23 

• Forbedringer omkring kontoudtog: 

o Mulighed for at sende disse fra en liste over firmaer 

o Ny mailskabelon så standardtekst kan defineres 

2015-12-22 

• PhoneLookup API 

• Fjernet tidsregistreringsopsætinigfelterne fra aktivitetestype stamdata hvis man ikke har slået 

tidsregistreringsmodulet til 

• Kontraktstamdata. Fanerne Målere+Aflæsninger skjules nu hvis afregningen sættes til ”fast” 

• Åbnet så ”sag” kan rettes på fakturastamdata 

• Debitor saldoliste med angivelse af forretningsenhed viser nu kun firmaer  

 

2015-12-21 

• Mulighed for at angive en standard note på sagstyper 

• Mulighed for at trække en timespecifikation fra en liste over udgifter 

• Enheder vises nu også på timespecifikationer 

• Mulighed for at angive om type skal vises på timespecifikationer 

• Forbedringer omkring indtastning af brugeres exchange informationer 

• Mulighed for split af en købsfakturalinje 

• Forbedringer til ”købsfaktura der skal forledes over flere sager” 

2015-12-18 

• IBAN+SWIFT felter på leverandørfanebladet 

• Separat varebestillinger faneblad på leverandører (hvis bestillingsmodulet benyttes) 

2015-12-17 



 

 

• Brug FI Koder kan nu angives pr bankkonto (og sættes vha betales via på fakturaer mv) 

• Import af projekter fra e-conomic 

• Udenlandske firmaer vises nu med ”VAT Nummer” i stedet for ”cvr og p-nummer” 

2015-12-15 

• winfinans Importroutiner:  

o debitorkontakter 

o kreditorer 

o kreditorkontakter 

• På sager og ticket vises kontrakter nu med farvekoder. Rød = opsagt/udløbet. Gul = bindingsdato 

overskredet og ingen yderligere opsigelsesvarsel. 

2015-12-14 

• winfinans Importroutiner: debitorer  

2015-12-11 

• Bugfix: Tasks uden startdate og med duedate i fremtiden, blev vist på dd. i kalenderen 

• Forbedringer til lagerfunktioner 

o Antal opdateres nu ved lukning af fakturaskærmbilledet 

o Antal opdateres nu ved lukning af købsfakturaskærmbilleder 

o Type kolonnen viser nu om det er en faktura eller kreditnota 

• Forbedringer til ticketsystem 

o Mulighed for at oprette flere mailskabeloner 

o Ved afsendelse af mail til kunden spørger der nu om skift af status 

2015-12-10 

• Forbedringer til import fra WebCRM 

• Forbedringer til ”privatkunde stamdatabilleder” 

• Kontraktudløbsdato vises nu på sager+tickets+udstyr 

2015-12-09 

• Bugfixes omkring import af bankfiler (fra BEC) med manglende decimaler på beløb 

• Mulighed for at oprette en samlet pdf med følgesedler fra en liste over fakturaer 

• Bugfix omkring ”mine firmaer” hvis man bruger businessunits 

2015-12-08 

• Tilføjet ”Udlignet” status på faktura/kreditnotater. Opfører sig på samme måde som ”betalt”, men  

• Bugfix omkring import af bankfiler (fra BEC) med manglende decimaler på beløb 

• Workaround til indlæsning af OIOUBL købsfaktura hvor momsangivelsen er angivet forkert i filen 

(Billy) 

2015-12-07 

• Mulighed for flere skabeloner til ”ticket reply” 



 

 

• Ved tryk på ”reply” på ticket, laves det automatisk som svar på ”seneste fra kunden” 

• Outlook MailMerge håndterer nu automatisk hvis Outlook har lavet ”stavefejl markering på 

flettefelter” 

2015-12-04 

• Internal: Forbedringer i backend til oprettelse af systemet med ”non integrated login” 

• Ticket håndtering. Nye mail fra kunde på eksisterende ticket skifter nu status fra ”venter på 

kunden” til ”åben” 

• Reply på tickets spørger nu hvilken skabelon der der skal bruges (hvis der findes flere skabeloner) 

2015-12-03 

• Validering af GLN (EAN) numre på firma stamdata 

• Version 9.1.202 har nu bedre fejlhåndtering omkring manglende language pack på windows 10 

maskiner 

• Internal: Forbedringer i backend til oprettelse af systemet med ”non integrated login” 

2015-12-02 

• Bugfix omkring import af bankfiler (fra BEC) med manglende decimaler på beløb 

• Internal: Forbedringer til ”non integrated login” 

• Mulighed for (på den enkelte bankkonto) at angive om der skal bruges ”samme bilagsnummer på 

alle bankposteringer” eller ”et bilagsnummer pr postering” 

• Sproom opsætning er nu delt i to (på fanebladet betaling omkring udgående, og på fanebladet 

købsfakturaer omkring indgående) 

2015-12-01 

• Forbedringer til multi-afslut af sager så der nu også kan skiftes proceskode 

• Bugfix til fejl i forecastgraf introduceret 2015-11-27 

• Bugfix: Navision eksport gav periodiske problemer omkring nationale tegn i momskoder brugt i 

forbindelse med bankposteringer 

2015-11-30 

• Ændret så ændring af ”fra adresse” ved afsendelse af mail kan håndtere at ”Nogle Outlook 

versioner har en fejl i funktionen SetSendUsingAccount”   

• Bogføringskonto kan nu angives på kontraktlinjer (hvis denne skal være anderledes end 

standardkontoen på det valgte produkt) 

• Forbedringer til ”overfør til faktura” funktionen på ”ikke fakturerede udgifter” på sager 

2015-11-27 

• FI koder bliver nu også vist på faktura-kladder 

• Mulighed for import af accounts 

• Bugfix: Forecast graf fejlede hvis der kun var eet forecast og dette var overskredet 

• Bugfix: Lageroptælling i forbindelse med købsfakturaer 

2015-11-26 



 

 

• Forbedringer så accountmodulet kan bruges uden forretningsenheds-modulet 

• Bugfix: Download pdf regnskab fra CVR fejlede periodisk 

• Bugfix: Købsfaktura ”pæn visning af oioubl fakturaer” fungerede ikke altid 

2015-11-23 

• Import af data fra SkyViewCRM 

• Mulighed for import af dokumenter (til eksisterende aktiviteter) 

• Bugfix: Konverter tilbud til faktura, og afslutsmarkering af sagen 

2015-11-17 

• Fixet en række mindre stavefejl omkring eksport til regnskabssystem 

• Fixet periodisk fejl omkring html notefelter (Den angivne fil blev ikke fundet) 

• Fejl omkring ”vis mine nye tickets” 

2015-11-10 

• Workaround til fejl i e-conomic omkring ”Det hænder, at du under indlæsningen ikke får vist din fil i 

kolonner, som normalt” (http://wiki2.e-conomic.dk/import-af-data/import-af-posteringer) 

• Duedate kommer nu med ud i C5 eksporten (fakturaer) 

• Forbedringer til udligning af feriepenge med bankposteringer 

• Forbedringer til e-conomic eksport. Knapper til at åbne de forskellige import-views i e-conomic 

• Forbedringer til e-conomic eksport. Bankposteringer kan nu udlignes med mere end én debitor 

og/eller kreditor 

2015-11-05 

• Aktivitetstypen vises nu i lister over aktiviteter på sager og firmaer 

• Bugfix: ”vis sagsnumre på tilbud” fungerede ikke korrekt 

• Prioritet vises i lister over tickets 

• Alpha version af generisk notifikations system 

• Helpdesk laver notifikationer om nye tickets 

• Helpdesk laver notifikationer om overskredne tickets 

2015-11-04 

• Vedhæft fil på svar til tickets gjort lettere 

2015-11-02 

• Beta version af Uni-tel integration 

• Bugfix: Sager uden firma kan ikke afsluttes hvis der benyttes klippekort 

• Bugfix: Import kontakter fra Outlook mangler e-mail hvis der benyttes Office 2013 dk 

• Bugfix: Import firmaer fra Outlook mangler adresselinje1 hvis der benyttes Office 2013 dk 

• Bugfix: Attach af mail uden sendt eller modtaget tidspunkt fejlede 

• Forbedringer omkring sortering i ringelister 

2015-10-30 

http://wiki2.e-conomic.dk/import-af-data/import-af-posteringer


 

 

• Sprogunderstøttelse på specifikationsrapporter 

• ’Kræver kundereference’ kan nu angives pr sagstype, og kontrolleres ved tilbud+faktura+afslutning 

• Forbedringer til ”ikke fakturerede udgifter”. Åbner nu med alle selected pr default. Funktionen 

”opret fakturaer” vises nu på toolbaren 

• Ved afslutsmarkering af en sag, viser den nu evt. udestående aktiviteter 

• Bugfix: ”Vis detaljerede oplysninger fra aktiviteten i stedet for kun udgifttypen”  

• BugFix: Sag med anden kontakt end firmaet primær, opret aktivitet, forkert kontakt sættes 

2015-10-29 

• Alpha version af Uni-tel integration 

2015-10-28 

• Mastersystem upgrade customer, checker nu om kunden har en nyere version end den man prøver 

at opgradere til 

• UI forbedringer til Systemopsætning, skabeloner 

2015-10-27 

• Vores CVR nummer vises nu ikke til tilbud 

• På tilbud og fakturaer tages der nu automatisk højde for meget lange varenumre 

• Mulighed for at angive ”afrundes til” pr. valuta 

2015-10-26 

• Fejl omkring manglende priser ved brug af styklister fixet 

• Styklister kan nu også bruges fra kontrakter 

• Hvis man bruger funktionen ”sælgere må se alle sager giver dette nu også mulighed for at sælgere 

kan se alle tilbud 

• Mulighed for at angive om det skal være brugeres mail der sættes som from på tickets 

• Mulighed for at angive fra-adresse til bogholderifunktioner (fakturaer ol) på 

forretningsenhedsniveau  

• Ved angivelse af from adresse på mails, testes nu først for om der kan findes mail konto i Outlook 

med denne e-mail, ellers benyttes ” send As Behalf Of” 

• Importknap i markering sektionen i sidebaren 

2015-10-23 

• Import af bank filer fra Jyske Bank Netbank Erhverv forbedret 

• ”Ringeliste m/adresse” mulighed i TM Modulet 

• Fixet bug omkring ”opret ny dokument skabelon” 

2015-10-21 

• Funktion til import af varer fra Summa Summarum 

• Forbedringer til ”afslutsmarker menuen” på aktiviteter 

2015-10-20 



 

 

• Funktion til import af kunder fra Summa Summarum 

• Funktion til import af leverandører fra Summa Summarum 

2015-10-16 

• Forbedringer til e-conomic leverandørimport 

• Fix omkring visning af dato for ”næste overforbrugsafregning” på kontrakter med aconto betaling 

• Helpdesk inbound email handling 

• Helpdesk Ticket UI forbedringer 

• Funktion til import af momskonti fra Summa Summarum 

• Funktion til import af kontoplan fra Summa Summarum 

• Forbedringer målerfakturering 

• Forbedringer aktivitetsimport 

2015-10-15 

• Ved import af bankposteringer spørger der nu om den skal forsøge at afstemme automatisk 

2015-10-07 

• Fixet så NNE import nu både kan læse alm filer fra NNE og de filer som de sender (som zip) når det 

er en stor søgning. 

2015-10-06 

• Fixet fejl i NNE importen omkring CVR numre 

2015-10-02 

• Mulighed for at angive sprog på tilbud/fakturaer (og kunder) 

• Forbedringer til valutafunktionerne 

• Tilbud/Faktura (og deres varianter) kan nu standard genereres på Dansk og Engelsk 

• Man kan nu have forskellige ”vores eget land” og ”standard land” 

• Hvis man har Danmark som standard land er ”Opret fra CVR” ikke længere default 

2015-10-01 

• Fejl omkring valutaer uden kursangivelse 

2015-09-30 

• Implementeret support for Experian BusinessInsight som importformat 

• Fixet fejl i kontoudtog omkring startbalance 

• Fixet fejl omkring ekstra blanke sider i kontoudtog uden posteringer 

2015-09-29 

• Forbedringer til e-conomic import vha. API 

• Mindre UI forbedringer omkring kundespecifikke priser og kundespecifikke rabatter 

• Valutaangivelse på land, kunde, sag, tilbud, faktura 



 

 

• Forbedringer til faktura/tilbud så linjer med”0 stk. a 0 kr.” vises nu uden priser (giver mening for 

kunder som har leveringsbetingelser og lignende oprettet som varenumre) 

2015-09-28 

• Send fakturaknappen bruger nu default ”auto” 

• Mulighed for create rettigheder der bruger parentFolder 

• Mulighed for at angive ”brugere må oprette postnumre” på landeniveau 

• Mindre UI forbedringer til ”vælg primær view” 

• Forbedringer til e-conomic import vha. API 

• Valutafunktioner i opsætninger 

2015-09-23 

• Forbedringer til kontoudtog på kunder 

o Viser nu både primo og ultimo saldo 

o Vælg mellem samlet fil eller en pr kunde 

2015-09-21 

• Bedre UI i forbindelse med ”tilknyt uploadet dokument” funktionerne 

• Ny e-mailskabeloner i master: Mac RDP DK+US, Demo Install US 

• Forbedringer af muligheder for på tilknytning af bilag på fakturaer 

2015-09-18 

• Mindre telefoniforbedringer 

2015-09-17 

• Forbedringer til ”importer kontakter fra Outlook” 

• Opsætning af App adgang er gjort lettere (systemopsætning og bruger stamdata) 

• Tilføjet mulighed for at kunne kopiere en mailskabelon  

• Flere flettefelter på mailskabeloner på dokumentklassen (alle fra aktiviteten er nu også til rådighed) 

• Forbedringer til e-conomic import omkring forkert ’quote escape’ i slutningen af felter 

2015-09-16 

• Simple mulighed på sager (sager med kun én linje) 

• Forbedringer til C5 import vedr. matematiske tegn 

• Fixet fejl i indlæsning af målerdatafiler med kontraktnumre 

• Forbedringer til UI omkring oprettelse af dokumentskabeloner 

• Tilføjet mulighed for at kunne bruge eksisterende Word dokumenter som grundlag for nye 

dokumentskabeloner 

• Forbedringer til telefoniinterfacet, så der nu findes en lille knap i nederste højre hjørne med 

forskellige funktioner 

• Opret kopi funktion på dokumenter 

2015-09-15 



 

 

• Forbedringer til C5 import vedr. internationale tegn 

• Forbedringer til C5 import vedr. produktbeskrivelser 

• Simple/Advanced indstilling på sagstype 

• No link på kontroller på ”enhed” på diverse skærmbilleder 

2015-09-11 

• Opret sag, hvis der er default skal den også tage linerne 

• No link på kontroller på program, indstillinger 

• Der skal vises sagslinjer på sager, også selvom tilbud og faktura er slået fra (med mindre det er en 

nonprofil sat) 

• Adressefanen på sager kun hvis der er faktura slået til 

• Opret skabelon, skal ikke spørge om tabel eller mailline 

• Mindre kosmetiske forbedringer til systemopsætningsskærmbilledet 

2015-09-09 

• Forbedringer til automatch på bankposteringer. Hvis den kan udlede fakturanummer ud fra 

beskrivelsen og beløbet passer, afstemmes nu efter det. 

2015-09-01 

• Alpha version af interface til Uni-tel 

• Mulighed for: Vis ”Dannet af 360” på dokumenter 

• Funktioner menuen i tilbud/ordrebekræftelser viser nu kun relevante punkter (og ikke dem som 

kun fungerede på fakturaer/kreditnotaer) 

• Mulighed for at eksportere salgsbudgetter til Excel 

• Mulighed for at importere salgsbudgetter fra Excel 

2015-08-31 

• Alpha version af interface til ipnordic 

• Forbedringer til import af debitorer fra C5  

• Forbedringer til import af produkter fra C5 

• Bedre import fra e-conomic (kundegrupper, overskrifter og sumkonti på kontoplan) 

2015-08-28 

• Forbedringer omkring salgsbudgetter 

2015-08-26 

• Forbedringer til visning af budgetter i forecast grafer 

2015-08-25 

• Standard C5 Import til kontaktpersoner 

• Listen over udgifter på sager sorteres nu med nyeste øverst 

• Finansdashboard viser nu aggregeret saldohistorik over alle banker 

• Finansdashboard viser nu aggregeret saldoudvikling over alle banker 



 

 

2015-08-24 

• Generering af pdf-kladder fra sag tog ikke højde for ”skjul enhedspriser på tilbud” 

• Tilbud + Fakturaer uden enhedspriser lader nu beskrivelsesteksten fylde mere i bredden 

2015-08-20 

• Mulighed for at bruge Skype-out som outbound telefonisystem 

• Ring op fra firma, viser nu også telefonnumre på den primære kontakt 

• Bladreknapper på ”opkald stamdata” vises hvis man ikke kører med ”auto-opkald” 

• Import af kontoplan fra C5 sætter nu overskrifter og sumkonti korrekt 

• Mulighed for ”blanke linier” i kontoplanen (overskrifter uden tekst) 

2015-08-19 

• Forbedringer til import af kontrakter 

• Forbedringer til import af udstyr 

• Bedre markering af udløbet udstyr i lister 

• Udstyrsfanen vises nu kun på firmaer med kundemarkering 

• Bogholderifanen vises nu kun på firmaer med kundemarkering 

• Salgsbudgetlinje vises nu også på forecast grafen 

2015-08-11 

• Filter knappen vises kun i sidebaren hvis man har markering rettigheder 

• Synkroniser med Outlook vises nu i sidebaren (under funktioner) 

2015-08-10 

• Bedre standard sortering af sager og tickets 

• Bedre farver i liste over tickets 

• På saldobalance og kontoplan med saldo vises købsfakturaer nu med omvendt fortegn 

2015-08-05 

• Fixet periodisk problem omkring HTML noter på Windows 10 maskiner 

• Forbedringer til ”flere kontraktdokumenter på samme kontrakt” 

• Mulighed for at danne følgesedler for flere fakturaer på én gang 

2015-08-04 

• Gem og Ny funktionalitet på bestillingslinjer, kontraktlinjer, styklistelinjer 

• Fixet fejl omkring ”opret tilbud” så dette ikke sætter ”kunde=true” 

2015-08-03 

• Gem og Ny funktionalitet på sagslinjer, fakturalinjer, købsfakturalinjer, udgifter 

• Forbedring så ikke brugte tabeller ikke optræder i filterdesigneren 

• Forbedringer til adresse listeformatet på firmaer 

• Bedre performance på Gant  



 

 

2015-07-15 

• Forbedringer til ”download pdf regnskab” 

2015-07-13 

• Udgiftstamdata viser nu bilaget 

• Gant default timestep er nu 4 timer 

• Bools kolonner er nu default centreret i lister 

• Mulighed for at vise gant kor udvalgte medarbejdere 

2015-07-10 

• Mulighed for at blokere regnskabskonti for posteringer 

• Bedre mulighed for at styre hvilke konti der skal vises i ”vælg konto” 

• På kontrakter vises nu både periodeværdi og årsværdi 

 2015-07-09 

• Lister over tilbud viser nu bedre status og udløber 

• Forbedringer omkring kilde på sager og kunde 

• Afslutsmarkering af tabt sag, spørger nu om den skal markere tilhørende tilbud som afviste 

• Afslutsmarkering af vundet sag, spørger nu om den skal markere tilhørende tilbud som godkendt 

• Ordrebekræftelser sættes automatisk til ”accepteret” ved afsendelse 

2015-07-08 

• Opslag på cvr.dk fra firmastamdata 

• Saldobalancegraf kan nu dannes på forretningsenhedsniveau 

• Bedre listeformat til ”inkasso fakturaer” 

• Bedre visning/skift af status på ”inkasso fakturaer” 

• Mulighed for kopiering af købsfakturaer 

2015-07-07 

• Produkt-stamdata: Graf over salg (beløb pr måned, akkumuleret, sidste år) 

• Finans-dashboard – saldobalancegraf 

• Saldobalancegraf kan nu vises periodeopdelt 

• Saldobalancegraf kan nu eksporteres til Excel 

•  

2015-07-06 

• Produkt-stamdata: Graf over salg (stk. pr måned, akkumuleret, sidste år) 

• Produkt-stamdata: Graf over køb (pr måned, akkumuleret, sidste år) 

• Regnskabskonto stamdata: Graf over posteringer (pr måned, akkumuleret, sidste år) 

• Kontraktperiodiseringsrapport fordelt over 12 måneder 

2015-07-01 



 

 

• Forbedringer til ”næste aktivitet”. Der kan nu angives hvilken type den næste aktivitet skal være, og 

der kan angives om den næste aktivitet må placeres i en weekend. Disse ting angives på de enkelte 

aktivitetstyper. 

• Forbedringer til ”dan kontoudtog”, så den nu også laver en mail 

2015-06-29 

• Disk oprydnings funktion (Program, indstillinger, funktioner). Finder alle ubrugte filer  

• Import fra Danske Bank Netbank understøtter nu både CSV og XML filer 

2015-06-25 

• Bug fix omkring kontrakter uden kontaktperson 

• Bug fix omkring OIOUBL import af linjer uden total 

• ”Overfør kontakter til Outlook” funktion i program-menuen 

2015-06-23 

• Kontoudtog viser nu forfaldsdato 

• Fortroligt faneblad på kontaktpersoner (samme funktionalitet som på firmaer) 

• Kontaktperson kan nu angives på udstyr 

• Udstyr kan nu angives på en support ticket 

2015-06-22 

• Flere flettefelter tilgængelige på e-mail skabeloner vedr. tilbud/faktura 

• Opret af enkeltmandsvirksomheder fra CVR – bedre kaldenavn og juridisk navn 

• Mulighed for angivelse af minimum antal på lagervarer 

• På brugeren kan der nu angives en ”kørsel fra adresse”, som bruges ved beregning af 

kørselsafstande for brugere der ikke ”kører ud fra firmaet adresse” 

• Ændringer til ”download pdf regnskab”, så den understøtter de seneste ændringer på cvr.dk 

2015-06-19 

• Attach sent mail – bedre kolonner i lister 

• Attach mail – dato sættes nu til mailens dato i stedet for dags dato 

2015-06-18 

• Uploaded file – bedre konvertering til sagsdokument 

• Uploaded file – bedre konvertering til købsfaktura  

2015-06-12 

• Nu også rykkerfunktion på firma. Send rykker med kontoudtog og udestående fakturaer. Tiltænkt til 

brug når samme kunde har flere forfaldne fakturaer 

2015-06-09 

• Interface til Nodeco inkasso 



 

 

2015-05-28 

• Bedre ” attach e-mail” 

• Bugfix: Mine fokussager manglede i sidebaren 

2015-05-26 

• Lettere at fjerne afslutsmarkeringen på en købsfaktura 

• Pipeline fremdrift grafen kan nu også vises på forretningsenhedsniveau 

• Bug fix: vis ikke udgifter fra slettede aktiviteter (på dashboardet) 

2015-05-18 

• Kontoplan med saldo 

2015-05-13 

• Regnskabsfanen i sidebaren er forbedret med en række genveje til de mest brugte bogholderi 

funktioner  

• Kontraktperiodiseringsliste 

• Saldolister kan nu trækkes med skæringsdato 

2015-05-12 

• Sidebaren har nu fået en ”regnskab-fane” 

• Forbedringer til ”gem fakturaer som én fil” 

• Fejl ”gem som pdf” hvis fakturanumre var mere end 6 cifre 

• Import af WebCRM standard aktivitetsformat 

• Filterknap i sidebaren (under marketing) 

2015-05-11 

• Multikoder 

• Support for nye banker (Erhvervs banker der benytter BankData) 

• Kontoudtog kan nu dannes for en liste af firmaer på én gang 

2015-05-08 

• Forbedringer på produkt stamdata  

2015-05-07 

• Import af ”inkasso journal” fra Svea Inkasso A/S 

• Bedre visning af inkasso status på fakturaer 

• Default antal bindingsmåneder kan nu angives på kontrakttyper 

• Bedre ”accepter tilbud” håndtering af andre tilbud på samme sag 

2015-05-05 

• Forbedringer til rykkerudsendelse 

o Kan slås til/fra 



 

 

o Antal rykkere kan angives 

o Antal dage mellem hver rykker kan angives 

o Lettere at ændre på rykkerskabeloner 

o Farver på faktura-stamdata der indikerer rykkerstatus 

• Forbedringer omkring Outlook e-mail afsendelse, så det fungerer bedre i Citrix miljøer 

• Forbedringer til Inkasso 

o Automatisk inkassovarsel efter x rykkere 

o Automatisk overførsel til inkasso efter x+1 rykkere 

2015-05-04 

• Udstyrsmodeller kan nu have standard egenskaber, som automatisk oprettes når udstyr oprettes 

på kunderne 

• Kosmetiske rettelser til interne sager 

• Regnskabseksport medtager nu systemets navn i filnavne (gør det lettere for brugere med adgang 

til mange systemet) 

• Bestillingssystemet understøtter nu forretningsenheder bedre 

2015-04-30 

• Eksport til Excel fixes omkring datoer 

• ”No Outlook” i indstillinger til at fjerne alle funktioner der kræver Outlook 

• Forbedret download pdf udgave af regnskaber (bruger nu altid data.cvr.dk = gratis) 

2015-04-29 

• Understøttelse af det nye eksport format fra NN Markedsdata (Navne Numre Erhverv) 

2015-04-28 

• Ny pipeline graf der viser ”fremdrift i sager” 

• Forbedringer til eksisterende pipeline graf 

• Pipelineværdi er nu ”pr stk.” og opdateres således automatisk ved ændring i antal 

• Kosmetiske forbedringer til kontoudtog 

• Kontoudtog viser nu attention person hvis der er angivet en regnskabskontakt på firmaet 

2015-04-27 

• Interface til Svea Inkasso 

2015-04-24 

• ”Underskriv tilbud” funktionen gemmer nu både under dokumenter og i stedet for det genererede 

tilbud 

2015-04-24 

• TM forbedringer 

• Opret sag fra TM 

• Fixet ”@ problemet” i søg kontakt ud fra e-mail 



 

 

2015-04-23 

• Interne sager – sager uden kr./øre 

2015-04-14 

• Kontoudtog funktion på kunder og leverandører 

• Fakturering af udgifter oprettet fra ticket 

• Fakturering af udgifter registreret uden sager 

2015-04-01 

• Feriekort funktioner 

2015-03-27 

• Import af banktransaktioner fra ”pengemaskinen” 

2015-03-26 

• Import af banktransaktioner fra ”Movia rejsekort” 

2015-03-09 

• Hent og vis PDF regnskaber fra CVR.DK (alle år, gratis) 

• Import af mailkoder på kontaktpersoner 

2015-02-26 

• Dashboard på firmaer 

• Flere grafer på global niveau 

• Flere flette felter tilgængelige på sager og aktiviteter 

2015-02-24 

• Logning af SMS afsendelser (på samme måde som e-mails) 

2015-02-23 

• ”pop out list" funktion på lister på stamdata 

• copy2excel 

• saldolister (debitor, kreditor, samlet) 

2015-02-11 

• Import af salgsbudgetter 

• Fejl omkring cc af kontaktperson på fakturaer 

2015-02-05 

• M2N kontrol har nu et bedre udseende i read-only mode 

• LookUp kontrol simplificeret, og viser nu tydeligere den (evt. allerede) valgte 



 

 

• ”konto” begreb på firmaer, kam angivelse 

• Bedre salgs-dashboard 

• Processen vises i listerne 

• Næste aktivitet i listerne 

• Tragt grafen på brugernes personlige dashboard 

• ”vis kontaktperson på tidsrapporter” mulighed 

• ”Tilføj til mailing” forbedringer på firmaniveau 

• Single-user systemer, viser nu ikke ”skift bruger, vis anden bruger osv. osv.” 

• Afslutsmarkeringen og sletning af aktiviteter advarer nu ikke længere mod ”du slår hermed 

Exchange sync fra” 

• MailChimp forbedringer 

• bedre import af stats,  

• Behandlet markering på bounces etc 

• Afslutsmarkeringen af sager, spørger nu efter ”tabt eller vundet?” 

• ”Tabt forbindelse til databasen, genskab forbindelse?”, nej betyder nu ”luk programmet” 

• Mailskabeloner 

o Nu mulighed for at oprette egne 

o Kan nu angive hvilke attachments der skal sendes med 

o Kan bruges på aktiviteter, mv. 

• Grafer på konto – ses fra kontoplanen 

• ”send e-mail” på købsfaktura 

• Fejl omkring manglende faktura-cc fixet 

• Metering ”vis altid” bliver nu respekteret korrekt 

• Import af prisfiler fra: 

o XL-Byg 

o Bygma 

o Brødrene Dahl 

• Købsfaktura godkendelser 

o Mulighed for flere godkendere med forskellige beløbsgrænser (angives på brugerstamdata) 

o Bedre logning af noter fra en bruger til en anden 

o Mulighed for godkendere kan angive sagen (og evt. overføre linjerne til sagen) 

o Mulighed for under opsætning at angive et minimum størrelse på købsfakturaer før de skal 

godkendes. 

• Mailskabeloner 

o Support svarmails 

o Mødeindkaldelser fra aktiviteter 

o Tilbudsmail, fakturamail, rykker mails etc. 

• Købsfaktura  

o Import af OIOUBL købsfakturaer matcher nu mod leverandørprodukter, og viser (med 

farver) hvis der er differencer i forhold til de forventede priser 

o Fra en købsfaktura kan der nu laves sagslinjer (eller tilknyttes til eksisterende linjer). 

Standard markUp kan angives under program, indstillinger – og overstyres på produkt, 

produktgruppe, kunde og forretningsenhed niveau. 

• OIOUBL faktura generering 

o Kan nu også generere kreditnotaer 



 

 

o Medtager nu også fodnoten 

o Ignorerer blanke linjer 

o Medtager overskrift linjer 

• Købsfakturagodkendelse 

o Mulighed for at en bruger kan fortryde godkendelse igen 

o Default godkender kan nu angives på leverandøren 

o Godkender tages automatisk ud fra leverandør eller sag 

o Angivelse af beløbsgrænser på brugerne 

o Loggen viser nu nyeste øverst 

o Note og log er samlet til (med mulighed for at tilføje nye noter) 

o Hvis en brugers beløbsgrænser ikke er høj nok, kan han/hun (pre)godkende og videregive 

til en anden bruger (med højere beløbsgrænse) 

• Telemarketing 

o Udfaldskoder 

o Funktionsmenuen findes nu også på ringeskærmbilledet 

o Genvejstast til ”afslutsmarker opkald” 

• Diverse 

o Mindre forbedringer til timespecifikationer på faktura 

o Mulighed for at ændre rækkefølge på segmenter 

o Fejl omkring ”konverter tilbud til faktura” fixet 

o Fejl omkring manglede varenumre i OIOUBL fakturaer 

o Opsætning af sagstyper. Kan nu lave en ”kladde” indefra typen, så man lettere kan se 

hvordan linierne vil se ud på sagerne 

 


