
  
SEBS Fenix 2019.1 finns nu tillgänglig. 

Först ett litet tips: Just nu åker många affärssystem-försäljare omkring och lovar Guld 
och Gröna skogar. Man gör glädjekalkyler över hur mycket man skulle tjäna på att 
byta system. SEBS består av nästan 500 programdelar  och man ”glömmer” ta med i 
kalkylen hur mycket mer tid man får p.g.a. missade programselar. Man talar heller 
inte om att det över programpriset tillkommer en kostnad på mellan 500 000 och  
1 000 000 i egen arbetsinsats. Att få en anpassning gjord i SEBS kostar oftast en 
bråkdel mot vad det kostar att byta system. 

Detta är den stora fördelen med ”Club SEBS” 

Nedan ser Du en del av de punkter vi arbetat med. Dessutom har mycket arbete lagts 
ned på stabilitet och säkerhet liksom uppgradering till det senaste tekniken från Data 
Access i USA. 

En del av nyheterna släpptes redan 2018.2 men dokumenteras i samband med denna 
version. 

Artiklar - Kopiera Man Nu kopiera till visst lager. Fylls inte rutan i tas värdet från det som 
angivits i Systeminställningar-

Artiklar, Urvalslistan Samtliga checkboxars senast värde sparas nu per handläggare

Beställningsförslag Möjlighet att begränsa i tid.

How Do You Do Lagervärde kan nu visas

How Do You Do Engelsk text ändrad till Svenska

Hyllkantsetiketter Korrekt font används nu

Innehållsförteckning Sök efter hjälp och tips i den nya innehållsförteckningen över 
nyhetsbreven här: http://www.systemtechnologies.se/wp-content/
uploads/2018/06/Innehall.pdf

Kundinbetalningar Kvittering av OCR uppdaterar nu tabellen i vyn för att underlätta 
avstämning

Kundregister Urvalslistan fortsätter nu vid föregående post vid ny sökning. Man 
behöver inte längre trycka Enter en extra gång. Sökknappen i Kundens 
namn har tagits bort. (Orsakade problemen)

Kundregister - fliken 
fakturor

Fel fakturarad kunde ibland visas. Detta är fixat

Körlista Man kan nu styret sökväg i systeminställningar. Standard är numera  
sebs\f1\pictures\assambly

0380-558400 www.sebs.se support@sebs.se

Newsletter 
Nr. 53

http://www.systemtechnologies.se/wp-content/uploads/2018/06/Innehall.pdf
http://www.sebs.se
mailto:support@sebs.se


Själva programvaran är gratis. Du betalar enbart för installationstiden. 

Kontakta support för att bestämma tid.  

Hälsningar supporten 

Körplan Operatören måste nu bekräfta att han läst instruktionerna

Lagerrörelser Fliken uppdateras nu korrekt vid byte av artikel

Leverantör Sökknappen i leverantörens namn har tagits bort eftersom den orsakade 
problemen vid sökning

Leverantörsreskontra Manuell kvittering har nu försetts med möjligheten att välja konto

Offert Omarbetad. Nu kan struktur tas med.

Offert Notering kan göras till varje offertrad

Offert Status ändrad. Nu sju valmöjligheter

Offert Rapport för offert-bevakning med färgmarkering för olika status

Orderstock Täckningsbidrag kan nu fås per vecka eller leveransdatum 

PIA - Produkter i arbete PIA (under ekonomimenyn) kan nu användas vid bokslut, vilket sparar 
mycket tid.

Plocklistan Buggfixar

Produktionsorder Produktionsstatus visar nu 2, när raden är klar

Produktionsorder Positionsstatus visar nu 2, när den är klar

Produktionsorder På fliken ”Position” kan man nu se datum, klockslag samt operatör för 
sista stämplingen per operation

Project-menyn Ändrat till - Utskrift Project

Stämpelklocka Varning tillagt om operatör glömt fylla i antal

Stämpelklocka Bild på den artikel som antal skall anges för visas nu om sådan finns

Tids-stämplingar Radering sker nu automatiskt vid öppning av ny period

Tids-stämplingar Radering använder nu samma parameter som är angivit för  
Produktions-ordrar

Verifikationslista Urval på belopp och text kan nu göras
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Tillsammans bygger vi Sveriges kostnads-effektivaste affärssystem 
 Saknar Du någon funktion? Kontakta oss. En ny funktion kostar bara bråkdelen av vad det kostar att byta system för att 

erhålla en viss funktion.  
Här kan Du läsa om tips och om funktioner användare beställt: http://www.systemtechnologies.se/SEBS 

Avsluta prenumeration genom att sända AVSLUTA till support@systemtechnologies.se
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