Release 2.41 i webSESAM

Nyheter efter uppgradering till release 2.41.00 webSESAM
Kontakta förskrivare
Fältet Kontakta förskrivare som visas i webSESAM. Hittills har fältet enbart visats vid registrering av arbetsorder och i mottagaruppgifterna i webSESAM och aktiviteter. Nu har Visma infört att fältet även visas vid
registrering av kundorder och hämtorder i webSESAM när mottagaren är en person.

Bilagor på arbetsorder
När man har aktiverat variabeln så att bilagor visas i funktionerna kundorder- och arbetsorderdetaljer så har
nu Visma kompletterat så att bilagorna även visas vid återrapportering av arbetsorder/aktivitet.
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Kundorder
När en kundorder tar lång tid att verkställa, t.ex. vid stora individkomplex, har man kunnat markera/avmarkera fält under tiden som kundordern verkställs. För att förhindra att detta händer, har vi nu infört att en "Var god vänta"-ruta visas på skärmen och att inga fält går att förändra medan kundordern verkställs.
Sök artikel
Artiklar visas med små/stora bilder (under förutsättning att leverantören har lagt in detta i hjälpmedelstjänsten där vi hämtar uppgifter om artiklarna)

Håll över den lilla bilden så visas en större bild.
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Lagerstatus huvudlager visas med färgkoder
Lagerstatusen på HUVUDLAGER för artiklar visas numera med färgkoder.

Finns i lager
Lagersaldot visas i kolumnen till vänster om lagerstatusen
Slut i lager – kan beställas - Statusen Slut i lager - kan beställas visas i gult när tillgängligt saldo = 0 och artikelns
Status är Aktiv
Slut i lager – kan inte beställas - Statusen Slut i lager – kan inte beställas visas i rött när tillgängligt saldo = 0 och
artikelns Status är Utgått eller Utgått leverantör
Slut i lager - likvärdig levereras - Statusen Slut i lager - likvärdig levereras visas i ljusblått när tillgängligt saldo = 0
och artikel ingår i ersättningsgrupp samt att artikeln inte är markerad som Ny i ersättningsgruppen.
Telefonnummer till mottagaren obligatoriskt
Vid kundorderregistrering kommer telefonnummer till mottagaren att vara obligatoriskt, saknas detta kommer meddelande upp ”Du måste ange telefonnummer till mottagaren”. När man angett det en gång så ligger
det kvar och syns även i Sesam”. Detta är till stor hjälp för bl.a. lyftbesiktningstekniker när de ska göra arbeten i hemmet hos en mottagare.
I detta läge fyller man i det direkt på kundorderns sista bild. Har man inte telefonnumret eller om mottagaren
inte vill att man lämnar ut det så kan ni skriva ”saknas” i fältet. Vill man istället skriva in telefonnummer till
hemtjänst, personlig assisten eller annan kontaktperson kan man göra det i fältet ”Instruktioner” (det finns
mer utrymme där).
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Alternativet är att fylla i det i hjälpmedelsbilden genom att klicka på mottagarens namn och fylla i telefonnummer där.

