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Nyhetsbrev 2014-05-28
Nu ﬁnns Dasicon v 2.5.15 ute för nedladdning. Gå in på www.dasicon.se och vidare ll Download. Där väljer ni ladda ner
”Senaste versionen av Dasicon 2.5”. Observera a% ﬁlen (dasicon.exe) måste uppdateras på samtliga klienter.
Senaste versionen innehåller en del nyheter och några buggrä%ningar. Se nedan.
Dokumenthantering
• Under ﬂiken länkade dokument ﬁnns en knapp ll höger om rubriken ”Länkade dokument” som ser ut som en
mapp. Trycker man på den så skapas det och öppnas en mapp dit man kan kopiera dokument llhörande vald kalkyl/order. Funkonen ﬁnns alltså både för kalkyl och order. Man får då möjlighet a% samla sina dokument på en
plats och komma åt dessa snabbt och enkelt via Dasicon. Under utskri blanke för både kalkyl och order ﬁnns en
kryssruta, ”PDF-Kopia i mapp”. Har man denna ibockad vid utskri6 så skapas då en pdf-kopia och sparas i den länkade mappen.
Kalkyl
• Ändrat vinstpåläggshantering på externa kostnader. Vinstpålägg läggs numer inte på externa kostnader. Denna har
e% eget påslag där man nu istället även får räkna in eventuellt vinstpåslag.
• I gemensam spec så scrollas man automaskt ned när man har många rader.
• Möjlighet a% kopiera ovanstående cells värde i gemensam spec.
• Kryssruta ”Dölj senast ändrad” i utskri6 blanke%.
• Summering av avfall längst ned i gemensam spec.
• Bugg vid val av översågning på automanlagd rad. Vid ändring så togs rader bort.
Order
• Upparbetad d i lista på pågående order, ordersökning. Ligger i menyn vid Order - rapp på pilen.
• Rä%at a% akvitet ”Övrigt” i rapporteringen inte hämtades när man tryckte litet ö.
• Visa veckonummer i kalender på datumfälten.
Dasicon d
Det ﬁnns även en ny version av Dasicon d. Den ligger på samma adress som Dasicon. Ni väljer ladda ner ”Senaste versionen av Dasicon Tid”.
• Mapp för personal. På samma sä% som man kan länka dokument på kalkyl och order så kan man samla dokument
llhörande personalen och komma åt dessa snabbt och enkelt via Dasicon. Knappen ligger framme för administratörer nere ll vänster i Dasicon d.
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Kommande uppdateringar
• Vi kommer öppna upp möjligheten a% ange id på raderna i order. Likt det man kan göra i kalkyl idag. Man ska kunna
skriva ut med urval och grupperat på id.
• Förenkla och förﬁna utskri6en ”Debiteringsunderlag”. Utskri6en är rörig då det kommer med texter och sekoner
trots a% data saknas.
• Vi håller på a% ta fram en alternav databas som är moderna, stabilare och snabbare. Vi kommer i framden a%
använda oss av Microso6 SQL Server. Till a% börja med kommer man kunna köra programmet oavse% databas. Men
i e6er e% tag så kommer vi a% sluta stödja dagens databas som är Microso6 Access. Kör ni Dasicon på många klienter samdigt så kommer ni märka skillnad i prestanda. Databasski6et medför också a% det öppnas upp ﬂer möjligheter för oss som programutvecklare. T ex kan man sä%a upp en direkt koppling mot webben. Arbetet med den nya
databasen har påbörjats men det krävs stora tester innan vi vågar släppa det ll er kunder. Målet är a% ha det färdigt innan årets slut.
• Möjlighet a% ha två eller ﬂera bolag upplagda. Vid inloggning ska man kunna välja vilket bolag man vill starta.
De"a har vi inte lyckats med
• I rutnätets ”comboboxar” (listor med olika val) så hoppas det alld ll den bokstaven man trycker. Det ﬁnns e% önskemål a% man kan skriva in ex ”BR” och den hoppar ll värden som börjar på ”BR”. Idag hoppar den först ll ”B”
däre6er ll ”R”. De%a är tyvärr en inbyggd funkon som vi inte kan ändra i dagsläget. Vi har noterat önskemålet och
ser vad det går a% göra ll kommande uppdateringar.
• Lång text ska vara kvar i samma cell. När man skriver långa texter så skapas en ny rad istället. Önskemålet är a% texten ska vara kvar på samma rad och radhöjden ska justeras så a% all text syns. Med den komponent som används i
systemet så går de%a inte. Komponenten behöver i så fall bytas ut mot en annan men det är e% stort jobb. Önskemålet tas med ll en kommande större uppdatering.

Tveka inte a% höra av er ll oss angående synpunkter och önskemål. Utvecklingen av programmet bygger på just era
önskemål. Mycket går a% göra. En del går snabbt medan en del tar lite längre d.
Ha en skön och trevlig sommar önskar vi på Produk onsekonomi.

