2020.2r (20.20.2.17)
- uwzględnienie ustawienia "Wystawiaj dokument inwentaryzacji" przy inwentaryzacji ilościowej
- poprawa weryfikacji Packing List podczas wystawiania dokumentu wydania
- przyciski zaznacz wszystko zaznaczają teraz tylko wiersze, które są wyświetlane na liście (wyfiltrowane) a zmiana
filtra powoduje odznaczenie wszystkich zaznaczonych już elementów
- komunikowanie użytkownikowi mobilnemu podczas logowania, że licencja niedługo wygaśnie (od 30 dni)
2020.2p (20.20.2.16)
- poprawa pobierania lokalizacji z ilością z etykiet w tej lokalizacji
- dodanie ustawień do wyświetlania kodu i nazwy kontrahenta na listach z dokumentami w aplikacji mobilnej
- pobieranie dostaw do podmiany na etykiecie ze stanem równym lub większym niż stan na etykiecie
- zmiana statusu na PackingList z "Zlecono do wysłania" na "Spakowano"
- poprawa eksportu etykiet lokalizacji
- poprawa rozmiaru przycisku do czyszczenia wiersza w module "Rozchód"
- poprawa automatycznego przechodzenia do pakownia po jakościówce
2020.2o (20.20.2.15)
- odblokowanie możliwości usuwania inwentaryzacji o statusie "Błąd"
- poprawa weryfikacji i usuwania rezerwacji podczas operacji magazynowych
- dodatkowa weryfikacja powiązania dokumentów Packing List podczas dodawania dokumentów do istniejącej
Packing Listy. Jeśli przesłany dokument jest już powiązany to nie zostanie on ponownie powiązany z wybraną
Packing Listą
- dodatkowa weryfikacja czy istnieje już Packing Lista dla dokumentów, które mają zostać wystawione, gdy
wybrana została opcja utworzenia nowej Packing Listy
2020.2n (20.20.2.14)
- poprawa dopasowania okienek w ustawieniach Handlu przy niższych rozdzielczościach ekranu
- dodanie automatycznego pakowania przesyłki z domyślnymi parametrami
- dodanie domyślnych rozmiarów paczek w module pakowania
2020.2m (20.20.2.13)
- uwzględnienie statusu "Zlecono do wysłania" na PackingList
2020.2l (20.20.2.12)
- więcej komunikatów podczas sprawdzania rezerwacji przy wystawianiu dokumentu wydania
- dodatkowa walidacja zeskanowanej ilości na wydaniu
- poprawa działania integracji z firmami kurierskimi
2020.2k (20.20.2.11)
- dodanie wyświetlania wersji rozwiązania w konfiguratorze WebAPI
- dodanie na lokalizacji parametru "Kompletacja"
- modyfikacja raportu do łączenia towarów aby aktualizował identyfikatory towarów w tabelach mobilnego
magazynu
- dodanie modułu integracji z firmami kurierskimi
- rozbudowa modułu kompletacji o tryb pracy z użyciem lokalizacji
- rozbudowa modułu pakowania o możliwość generowania etykiet kurierskich
- poprawa raportu realizacji PackingList
2020.2j (20.20.2.10)
- poprawa podmiany rezerwacji ilościowej na rezerwację ze wskazaniem dostaw na dokumencie magazynowym
- poprawa sprawdzania rezerwacji podczas zatwierdzania dokumentu wydania
2020.2i (20.20.2.9)
- moduł przyjęć na kodach obcych (na dokumentach w buforze)

- otwieranie dokumentu do kompletacji za pomocą skanowania towaru. Zeskanowanie kodu paskowego
spowoduje otwarcie najstarszego niezrealizowanego zamówienia, na którym znajduje się dany towar wylistowanie wbudowanych parametrów etykiet w oknie z parametrami etykiet
- dodanie pola do ustawienia opisu dla parametru etykiety
- możliwość ustawienia maksymalnej ilości znaków dla wyniku danego parametru etykiety
- nowe parametry etykiety lokalizacji:
• @WarehouseName - nazwa magazynu przypisanego do lokalizacji, zastępuje parametr @Code w
przypadku wydruków lokalizacji
• @WarehouseCode - kod magazynu przypisanego do lokalizacji
• @LocationCode - kod lokalizacji
2020.2h (20.20.2.8)
- poprawa skanowania etykiety zbiorczej i półzbiorczej do więcej niż jednej palety
2020.2g (20.20.2.7)
- dodanie modułu stanów magazynowych i handlowych w trybie pracy na kodach obcych
2020.2f (20.20.2.6)
- poprawa pobierania ilości etykiet dla PackingList
- skanowanie etykiet PP na PackingList powoduje pobranie ilości 1
- skanowanie etykiet PP na PackingList z opcją "Wprowadzanie ilości" powoduje wyświetlenie okna do
wprowadzania dodawanej ilości (efekt jak przy skanowaniu PR)
- podział widoku listy towarów na palecie na towary do dodania i towary dodane
- prezentacja numerów seryjnych podczas przesunięć
- możliwość wznowienia próby połączenia ze skanerem przy utracie połączenia
2020.2e (20.20.2.5)
- usunięcie problemu z zamykającą się aplikacją podczas potwierdzania palety
- poprawa otwierania aplikacji z linka wysłanego z dodatku do Handlu
- poprawa sortowania gdy nie ma ustawionych magazynów w hierarchii magazynów oraz gdy nie ma towaru na
stanie w magazynie
- generowanie etykiet podczas konwersji w oknie wdrożeniowym
- zmiana lokalizacji dla istniejących etykiet podczas konwersji w oknie wdrożeniowym
- weryfikacja obciążenia lokalizacji podczas konwersji w oknie wdrożeniowym
- okno ładowania podczas wysyłania maila z linkiem do aplikacji mobilnej
- rozbudowa kartoteki inwentaryzacji
- zmiana mechanizmu rozliczania inwentaryzacji ilościowej - podział dokumentów handlowych, tak aby zawierały
maksymalnie 500 pozycji
- odblokowanie możliwości korzystania z obciążenia lokalizacji podczas pracy z wydawaniem bez skanowania
etykiet
2020.2d (20.20.2.4)
- podniesienie rozwiązania do WebAPI w wersji 20.20.3.0
- skanowanie numerów seryjnych na zwrotach i stanach magazynowych
- inwentaryzacja na kilku magazynach w tym samym czasie (tryb pracy na kodach obcych)
- wyświetlanie komunikatu jeżeli użytkownik próbuje edytować ustawienia, które są w trybie edycji przez innego
użytkownika systemu
- przycisk do wysyłania linku do aplikacji mobilnej
- okienko ładowania przy uruchamianiu ustawień, formatki do wysyłania linka, parametrów etykiet i hierarchii
magazynów

2020.2c (20.20.2.3)
- podniesienie .NET Framework do wersji 4.7.2
- obsługa numerów seryjnych
- edycja etykiet (zmiana numeru seryjnego)
- wydruk numerów seryjnych dla przyjęć i wydań
- odświeżenie wyglądu kontrolek i formatek
- poprawa przechodzenia do edycji i drukowania etykiet na przyjęciu
- poprawa sprawdzania etykiet do przyjęcia (czy mają zeskanowaną lokalizację)
- poprawa wydania z produkcji jeśli skanujemy skanerem na bluetooth lub wbudowanym
- skanowanie numerów seryjnych na przyjęciu, wydaniu, rozchodzie wewnętrznym, przesunięciu, packing listach
- skanowanie numerów seryjnych z głównego menu
- ikonki flag przy wybieraniu języka aplikacji
2020.2b (20.20.2.2)
- dodanie modułu kontroli jakości towarów (tryb pracy na kodach obcych)
- dodanie modułu pakowania towarów do wydania (tryb pracy na kodach obcych)
- dodanie modułu przesunięć dla dokumentów z rezerwacjami ilościowymi (tryb pracy na kodach obcych)
- uwzględnienie obciążenia lokalizacji
- zmiana wymiaru z wagą na towarze ze stringa na decimala (UWAGA!!! nieprawidłowo wprowadzone wagi
zostaną wyzerowane, wymagany backup bazy przed konwersją bazy!!!)
- zamiana rezerwacji ilościowej na ze wskazaniem dostaw podczas skanowania etykiety na wydaniu
- języki w ustawieniach w odpowiadającym im tłumaczeniu
- nowa ikonka aplikacji - przesunięcia
- zmiana nagłówka kolumny z "Magazyn" na "Lokalizacja"
2020.2a (20.20.2.1)
- dostosowanie do Handlu 2020.2 (20.20.2.0)
- dostosowanie do WebAPI 2020.2 (20.20.2.0)
- zmiana nazwy pliku "eastsoft.WebAPI.Module.MobileWarehouse.Configurator" na
"eastsoft.WebAPI.Configurator.MobileWarehouse". Wymagane usunięcie starego pliku jeśli była zainstalowana
wcześniejsza wersja rozwiązania

