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Versionshistoria Optitec RS  

 

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 

 
Återkallning 

 

Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring 

Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. 

 

 

 
 

Sökfönstret 

 

Visar kundens senaste bokade tid. 

 

 
 

När man trycker på företagsknappen visas kundens företagskoppling direkt. 

 
 

Bildhantering 

 

Möjlighet att exportera bild 

 

 
 

Artikelhantering 

Nytt fält för telefon nummer för leverantör. 
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Inventering 

Differens listan räknar nu ut negativ differens, se bild. 

 

 
 

Tidbok 

Det gå att ställa in i tidboken att den inte visar personnummer. 

 

Optitec RS Webbshop 

Skapade filter från artikelhanteringen synkroniseras med webbshoppen. 

Används för linsartiklar. 

 

Buggfixar 

Tidbok – Visa kund fungerar nu som den ska 

 

Journalkort - Föregående journal kom i fokus efter att man tryck spara/stäng för ny 
journal och sedan börjat med en ny glasögonordination. 
 
In/Ut leverans -Det blev tidigare fel om man tog bort första raden vid in/ut leverans. 
Det går nu att uppdatera lagret med en tidigare sparad in/ut leveranslista. 
 
Linsjournal – I version 1.6.0.20 fungerande inte foropter integrationen på linsjournalkortet 
det är nu rättat. 
 
Linsutlämning – Faktura belopp kopieras inte längre när man kopierar från tidigare 
linsutlämning. 
 
Markera ordern som slutbetald – Tidigare räknades inte lagret ner om man lagt in en 
rabatt på hela beloppet. 
 
Optitec RS Kassa – Kassörredovisning, bättre hantering vid problem att skapa 
kassörredovisning. 
Kontroll fråga kommer upp om totalbelopp är högre än 99 000 kr. 
 
Remiss – Det kom tidigare en onödig fråga om att spara journalkort. 

 

Winfit (Rodenstock) integration – Nu exporteras också färg från Optitec RS. 

 

HoyaIlog integration – Skriver inte längre över text i övrigt beställning. 

 

Alla artiklar – När artikel hittades ställdes markören först vilket gjort det svårt att hittar 

artiklar via artikelnummer. 

 
Utskrift – Vid utskrift av ordination var det tidigare kontroll på om alla korts ’måste värden’ 

var ifyllda, denna kontroll sker inte nu. 

 

Sök fönstret – Skicka SMS – Om fel skulle uppstå meddelas användaren och logg fil 

skapas. 

 

Uppgifter – SMS Statistik – Visa kund fungerar 
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Artikelhantering – Artikelsökning – Antal dagar på lager visades tidigare med ett minus 

värde om varan inte var såld, nu visas 0. 

 

BBGR OpsysWebb – Nu visas BBGR ikoner för import/export knapparna. 

 

 
 

Optitec RS Autogiro 

 

Ny integration till Bankgiro centralens Bankgirolink v2. 

 
 

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.20  
  

Integrerad webbshop  

Nu finns webbshop som tilläggsmodul till Optitec RS.  

  

  

Optitec RS  
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Sökfönstret  

  

Visar kundens ålder  

  

  
  

Dynamiska kort  

  

Det finns möjlighet att butiks anpassa vissa korttyper dessa anpassningar utförs av Retail  

Planit’s tekniker mot gällande timdebitering. Det 

gäller följande korttyper:  

• Sökfönstret  

• Journalkortet  

• Linsjournalkortet  

  

  
  

     
Nya korttyper  

• Hälsoundersökning  

• Biomikroskopundersökning  

  

  
  

Hälsokort  
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Biomikroskopundersökning  

  

  
  

    

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.20 

Linsjournal  

  

Utökning med Efron skala  
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Linsordination  

Möjlighet att ange antal på skötselsystem, förvaring, skötsel och extra.  

  

Linsutlämning  

Möjlighet att sätta linser som aktiva och passiva.  

  

  
  

Kundöversikt  

Visar också skötselsystem  

  

Glasögonordination  

Möjlighet att ange kategori  
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Notering  

Möjlighet att ändra notering och ta bort notering.  

  

 
  

  

Möjlighet att ange värden utan avrundning genom att hålla nere CTRL knappen medan fältet 

kommer ur fokus.  

  

  

  
  

LensOn integration  

Utökad LensOn integration med möjlighet att skicka upp ordinationsvärden från journalkort.  

Buggfix Linsjournal vid nedstängning av Optitec RS kom 

felmeddelande om ett fel uppstod vid sparning. Felet är 

åtgärdat.  

  

  

Sökning  

Det är möjligt att söka på kundens adress genom att trycka a eller A i referensfältet och 

därefter adressen  

  

Optitec RS – Artikelhantering  

Öppnas inte längre i låst läge (artikelhanteringsfönstret kan vara öppet)  

  

Lagervärde visas i flik Lager historik.  

  
  

    

Rapporter  

Lagervärdeslistan visar också summering på antal.  



  

  8   

Gruppering på varugrupp är rättat.  

  

Optitec RS Kassa  

Möjlighet att skriva ut presentkort.  

  

Optitec RS Tidbok  

Tidboken visar nu tiden till höger så att det blir enklare att boka om man har många rum.  

  

Översikt noteringar  

  

    

  

Optitec RS – Orderhantering  

Nytt fönster för att ha kontroll på inkommande leveranser.  

  

  
  

Filtrering sker på:  

  
• Lovat t.o.m. idag  

Visar glasögonordinationer som har < lovat datum än dagens datum och inte är levererade.  
• Väntar på båge  

Visar glasögonordinationer där bågen är kryssad för beställning men inte har kommit.  
(Kryssat för har kommit i uppackningsrutinen)  

• Väntar på glas  
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Visar glasögonordinationer där glas är kryssat för beställning men glas inte har kommit.  
(Kryssat för har kommit i uppackningsrutinen)  

• Ej godkända  
Visar glasögonordinationer med status ’Ej godkända’. 

(Kryssat för ’Kross/Problem i godkänn rutinen’)  Linser   
Visar linsordinationer som är beställda med inte levererade.  

  

  
  

SMS  

  

Möjlighet att ställa in om man vill ha kryssrutan för SMS ifylld från början.  

För att få tillgång till de nya inställningarna behöver man initiera butik i kontrollpanelen.  

Nyckel värdena är SMSFRAMECARD,SMSLENSCARD. 1=Kryssa för SMS, 0=Inte kryssat.   

 
  

Optitec AB |  



  

  1

0 

  

Optitec RS – Kontrollpanelen  

Det är nu möjligt att välja vilken sektion från foropter integrationen som ska överföras till 

journalkortet. Uppsättning utförs i kontrollpanelen.  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.18  
Optitec RS  

HoyaIlog integration.  

Essilor OpsysWeb integration.  

Buggfix, fel värden på Eyediagnostics kort om man tog fram kort via administrationen. Möjligt 

att köra EyeDiagnostics med flera olika kameror typer. (EyeDiagnosticsParam.txt i 

programmappen med nytt leverantörsnamn)  

  

Utskrifter  

Om faktura har blivit utskriven kunde restvärdet bli fel på arbetsordern för glasögon. Ny 

rapport för avstämning webbetalning, Webbetalning-detaljerad.  

  

Autogiro  

Bankgiro numret anges separat i Optitec RS Autogiro.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.18 

Nya rapporter för autogiro avstämning  

  

Rättad funktion vid makulering av betaluppdrag.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.17.1  
Buggfix remisshantering tomma adresser.  

Behörighetsproblem äldre remisser rättad.  

Länk till journal i remisshanteringen fungerar.  

Rapport: Kunder fördelad på postnummer har datum som valmöjlighet. Datumet baseras på 

när kunden blev registrerad.  

  

Ny rapport för remissuppföljning ger möjlighet att visa alla remisser som har tomt remissvar  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.17  
Optitec RS  

Möjlighet att skicka SMS meddelande som är längre än 160 tecken dessa meddelanden 

debiteras som flera sms.  

Exportfunktion av kund till Synologens intranät,se separat dokument.  

Zeiss Icom integrationen har funktion för artikelimport.  

SMS är inte i kryssat från början på ny ordination.  

Buggfix : Meddelande om att det saknas GenericOrder är borttagen  

  

Ändrat behörighet till Orderhantering för att kunna köra kunddubblett.  

Ny remiss, med nya funktioner.  



  

  1

2 
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Optitec RS – Journal  

Samtliga användare kan se konstant tillstånd, men för att kunna lägga till behöver man 

behörighet att lägga till konstant tillstånd.  

Optitec RS Hemlån – Inventering  

Möjlighet att exportera samtliga artiklar som ligger som hemlån.  

  

Vid exporten kan man välja att exportera artiklarna till mappen som inventeringsterminalen 

läser ifrån och på så sätt läsa in samtliga hemlåningsartiklarna in i inventeringen.  

  

Optitec RS – Rapport  

Ny rapport: Orderrader grupperad per orderradstyp/säljare  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.17 
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Ny rapport: Försäljning webb  

Visar försäljning för ordinationer som betalats via tjänsten webbetalning.  

  

  
  

  
  

Ny rapport:  Autogiro skuld totalt per kund  

  Autogiroinbetalningar under angiven tidsperiod  

  

  

Optitec RS - Autogiro  

Ingen skuldhantering vid skapande av kredit betaluppdrag.  

Optitec RS – Artikelhantering  

Buggfix för utskrift av historiska leveranslistor.  

Bättre artikel export med hantering av båginformation.  

Optitec RS - Order  

Möjlighet till att godkänna – Övriga kundköp  

Optitec RS Kassa  

Ny utskrift Månadstotal inkl. fakturering.  

Sorteringsordning fallande om det finns ordrar med samma referensnummer.  

Om betalningsmedel ”Autogiro” används kommer formulär upp det kassören har möjlighet att 

lägga skuld på valfri kund, funktionen är rättad.  

Vid betalning fungerar det att slå ut köpet direkt om totalförsäljning är lika med summan för 

betalningsmedlen, ex. vid autogiro betalning.  
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Optitec RS Utskrifter  

Rest. Värdet som skrivs på ordinationer är fakturabeloppet avdraget.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.17 

Glasögonintyg – Bidragsdelen räknas av i totalsumman.  

Vid utskrift av EyeDiagnostics utskrifter visas först texten först, möjlighet att lägga till text.  

Buggfix vid utskrift direkt till skrivare tidigare blev det tom utskrift.  

EyeDiagnostics utskrifter ändrade not fönsterkuvert samt justerade i marginaler. 

Journalkopian skrivs ut på 1sida, blir på flera sidor vid långa texter.  

  

  
  

Optitec RS Tidsbok  

Om man byter butik sker uppdatering i noteringsfältet.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.16  
Hoyalog integration  

Hoyalog integrationen hanterar korridorlängd vid återrapportering och med nyinläst artikelfil 

sker nu import rätt för samtliga glas som har korridorlängd.  

Optitec RS - Eyediagnostics  

Nya utskrifter för EyeDiagnostics integrationen.  
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Remissutskrift justerad.  

Zeiss Logon sökväg för integrationsfiler kan ställas in med Parameter 1.  

Om inget är angivet för Parameter 1 används: C:\ .  

OBS! Sökvägen ska anges utan ett sista \ , se bild nedan.  

  

Optitec RS Kassa   

Möjlighet att redigera land på redan skapad faktura.  

  

Kundnummer skrivs ut rätt på faktura och faktura underlag  

Nu finns det möjlighet att ange kontonummer för moms, när detta anges visas kontonummer 

på kassörredovisningen.  

  

Kontroll om det saknas kassarader vid utslag av kvitto.  

Faktura text ändrad från ”Innehar F-skattebevis” till ”Godkänd för F-skatt”.  

EssilorWeb integrationen  

EssilorWeb export: Export sker inte av diameter för att förhindra att diameter exporteras som 

reducerad diameter.  

Winfit integrationen  

Winfit.dll vid export formateras nu ”NER” som 270.  
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Kund  

Buggfix : Ny kund om man skriver postnummer och sedan klickar i ort fältet togs tidigare 

postnumret bort.  

Artikelhantering  

Sorteringsmöjlighet för artikelspårning.  

  

Artikelspårning är nu tillgänglig för behörighet: Artikel BAS.  
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Möjlighet att läsa ut artikelfiler och sedan importera den på nytt, kan ex. användas att flytta 

artiklar och priser mellan butiker.  

  

  
  

Inventering  

Ny funktion i inventeringen, inventering för vald varugrupp.  

  

Buggfix: Inläsning från inventeringsdator, tidigare kunde det visas ’Artikel saknas’ fast att 

artikeln finns.  

Utskrift Beställningsliperi  

Beställningsliperi utskriften har utökats med följande fält: Pantoskopikurva, Inklinationskurva  

och Toppunktsavstånd.  

Vid beställning av glasögonordination med externt beställningsystem ex. Hoyalog,Essilor 

Webb makeras orderraderna som beställda. Optitec RS Autogiromodul  

Ny hantering om kunden har pågående ’Tills vidare avtal’.  

Skapa nytt betaluppdrag direkt från ordinationen, tryck på knappen ’Utnyttja tillsvidare’, välj 

belopp, beloppet visas direkt som skuld i autogiroöversikten.  

  

Om dagens datum är efter ex. den 28:e, ändras betaldag automatiskt till en månad framåt.  

Om kunden har nytt medgivande och det är 6 dagar eller mindre kommer meddelande ruta 

upp om att betaldagen är fram flyttad 1 månad.  
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Möjlighet att skapa betalningsuppdrag som inte påverkar kundens skuld, perfekt om det blir 

täckning saknas när det befintliga uppdraget ska dras.  

  

Återkallning  

Ny återkallningsmöjlighet för ’Nöjd kund’, urval baserat på totalpris, bra om man har glömt att 

klicka i ’Nöjd kund brev’  

  

Nytt återkallningsurval baserad på artikelnamn kryssa för beroende på tillgängliga 

benämningar.  
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Nytt kort: Övriga kundköp  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.16 

Ändra benämning för GenericOrder till ’Övriga kundköp’ detta ändras i kontrollpanelen.  

  

Foropterintegration  

Buggfix: import från foropter, om man står i fältet utan att man har flyttat markören kunde 

information tas bort.  

  

Buggfix: export från foropter till linsjournal är justerad.  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.15  
Rättad funktion visning av historik om butik kör med inställning ’All locations’ för kundregister.  

Betalinformation visas på utskriften ’ Faktura sammanställning’  

Lageravräkning om 0 pris anges om samtliga andra rader har totalsumma som faktura.  

Ändring problem med + tecken på utskrift.  

Ändring i godkänd rutinen, personnummer tomt.  

Autogirohantering, se separat dokument.  

Optitec RS Kassa, ny funktion, betalfunktion Autogiro återrapporterar på vald kund belopp. 

Perfekt för kund som har ’Tills vidare avtal’  

  

  
  

Optitec RS Kassa, rättning när man vill redigera tidigare betalning av faktura.  

Optitec RS Kassa, kontroll sker att användaren inte kan dubbeltrycka på betalknappen. 

Återkallningen startar upp med mer aktuella datum Ny återkallning, återkalla på en 

mängd olika benämningar.  

Lenson integration.  
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Om ägare på linsjournal ändras loggas det korrekt i orderhändelser.  

När användaren byter rum i Tidbok XL modulen ändras rums tillhörighet för bokningen. 

Felmeddelande är tillagt om det blir fel vid ordinationsutskrift.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.15 

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.14  
Kontroll i Optitec RS kassa om kassan försöker korrigera rabattbelopp till ordern och summan 

av orderraden är 0.  

Maxlängd 50 tecken för bokningstyps namn.  

Felhantering för funktion ’Skriv ut’ i avancerad sökning i artikelhanteringen.  

Felhantering ’Beställning sliperi’ uppdatering av ordern. Felhantering 

i filtrering för avancerad artikelsökning.  

Möjlighet att se information på övrigt flikarna på skärmar med lågupplösning.  

Rättning beträffande lagerreservationer, om artikeln finns med på kostnadsförslag så räknas 

den inte som reservation.  

Förbättrad återrapportering Hoyalog, möjlighet att se produktval.  

Buggfix inköpsdatum vid utskrift från artikelinlägg.  

Uppdatering av lagerinformation om man söker upp artiklar med avancerad sökning.  

Bågbeställning rättad.  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.13  
Felhantering vid utskrift. Om en skrivare är inställd i Optitec RS och den inte längre finns 

installerad på datorn kan inte utskrift ske, nu visas vilken skrivare som Optitec RS försöker 

skriva ut med och vilka skrivare som finns tillgängliga.  
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Om artikel blir uppdaterad till noll i lager med hjälp av in eller utleverans visades tidigare ett 

meddelande om fellista, detta är nu justerat.  

Korttyper är inte förvalda när man tar ut rapporter. Möjlighet 

till export av orderlogg.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.14 

  

  

Ändrad till 20 sekunders intervall för kontroll om användare är inloggad, om fel skulle uppstå 

vi denna kontroll fortsätter systemet utan felmeddelande.  

För att kunna sammanfoga kunder måste man ha behörigheten: Kontrollpanel.  

Loggning av sammanfogning sker med typen: CustomerMerged  

Bredare kolumnrubrik för kategori och reklam samt att dessa kontroller expanderar om man 

har större skärm.  

  

PD avstånd kontrolleras för användningstyp: Prog.  

Omjobb kan skapas om ordern innehåller minus artiklar.  

Layout förändring konstant tillstånd så att man slipper att scrolla för att se information.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.13 

Databasuppgradering: Signaturer uppdateras.  

Uppdaterad online manual för artikelhanteringen.  

Om befintlig bokning tas upp för redigeringen och bokningstypen inte är valbar kommer den 

automatiskt att läggas till så att bokningen behåller befintlig bokningstyp.  

Möjlighet att slå ut 0: - köp i Optitec RS Kassa.  

Kryssrutor under betal & leverans information går att ändra. Om 

ändring utförs sparas historik under orderhändelser.  

  

Ny funktion i bokningsfönstret – Visa linshistorik och möjligt att skapa linsutlämnig som 

underlag till linsbeställning.  
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Om en artikel är markerad som lagerartikel hos leverantör visas en symbol till vänster om 

artikelbenämningen.  

  

Ny funktion i bokningsfönstret – Visa kundhistorik, funktionen aktiveras i kontrollpanelen se 

nedan.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.13 

  

Kontrollpanelen  

Ny funktion att kunna visa kundhistorik direkt i bokningsfönstret.  

Ny funktion att visa linshistorik direkt i bokningsfönstret samt att kunna beställa linser direkt för 

aktiv kund.  

  

Förbättrad funktion för artikelspårning, visar både om artikeln har blivit såld via kassan och 

vilken order den tillhör.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.12  
  

Optitec RS Kassa anpassad för SpectraCard 3.7  

Autogirofunktion finns tillgänglig.  

Funktion att hantera dubblettkunder inlagd.  

Möjlighet att styra när ’Nej till reklam’ i återkallningen ska gälla.  

Uppgradering ifrån Optitec RS version 1.5.0.7 eller senare går nu via liveupdate.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.12 

Ny rapport – Graf över tryck, sfär och – cylinder. Finns under kundöversikten.  

  

Möjlighet att skriva ut ifrån tidboken (knappen var tidigare dold).  

Administration dag och ersättare av personal fungerar nu så bokningarna flyttas över korrekt.  

SMS utskick – möjlighet att lägga till internetlänk i meddelandet.  

SMS statistik. Ny funktion för felsökning statistik till SMS funktionen.  
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Menyn Hjälp – Hjälp har ändrats till Hjälp – Användarmanual.  

Anamnes har ett fält för konstant tillstånd. Finns i ett separat fält ovantill.  

Ny kompetens. MasterExam. För optiker som gått masterutbildningen. Med denna kompetens 

får användaren behörighet att lägga till och se konstanta värden (ex. Blind höger öga). För att 

få tillgång till kompetensen måste du gå in i kontrollpanelen, välja er butik, gå på  

”Användare-fliken”, klicka knappen ”Initiera funktioner”. Sedan kan kompetensen läggas till på 

en användare.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.12 

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.11  
  

Försäljningsrapporter för Kassa/Faktura sorteras efter artikelnummer. Zoom 

funktion i bildhantering.  

  

  
  

Alla artiklar visas rabatt kontant och rabatt faktura.  

Ny kolumn för kontant under ’Alla artiklar’. Regler 

med rabatt är enligt följande:  

Om faktura belopp är lika med summan och man ger rabatt går rabatten till fakturan.  

Om faktura belopp är mindre än summan går rabatten alltid på den kontanta delen. Se 

exempel nedan:  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.11 
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Ny foropter integration till Shin-Nippon DR-900 TC.  

Ny foropter integration till Huvitz.  

På eyediagnosticskortet är nuvarande medicinering nu på flera rader. Fel 

ikon visades för remiss vid trädtyp fallande.  

  

Det går nu att ändra Hämtat datum.  

  

Vid borttagning av betalningshändelse får användaren frågan om alla orderrader skall 

markeras som obetalda, om ja då får användaren även frågan om lagret skall justeras. Ordern 

sparas därefter.  

Storleken på fönstret för Hjälp har ändrats för att rymma innehållet på webbsidan som visas, 

samt att det inte öppnas ett nytt fönster för varje klick på Hjälp i menyn.  

Hantering för automatisk utloggning har korrigerats. Funktionen kunde orsaka att 

snabbinloggningsfönstret visades när programmet avslutades, samt att inloggningsfönstret 

kunde visas flera gånger efter en ut-/inloggning.  

Om det inte finns något angivet i BKC/BKC 2 beräknas inte Nära-sfär när respektive flik väljs 

på journalen. Tidigare beräknades alltid Nära-sfär baserat på vad som var angivet i respektive 

BKC.  

Ikonen som indikerar att det finns värden för prisma visas nu direkt när journalfönstret öppnas, 

tidigare visades ikonen först när fliken öppnats en gång.  

Tidigare om man skrev ett värde med siffertangenter i sf/cyl och fortfarande stod kvar i rutan 

när man bytte kort lagrades inte alltid det inskrivna värdet, vilket gjorde att det var borta när 

man kom tillbaks till kortet igen. Numer sparas värdet direkt när texten ändras, formateringen 

(+/- 0.00) sker dock först när man lämnar fältet eller när värdet läses ut t ex när man 

återkommer till kortet.  
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Återkallning  
Återkallningsrutinen med mallar, rättad funktion  

Vid export av urval vid återkallning kommer även fältet land med.  

Utskrifter  
Rättad utskrift för körkortsutskrift har också levererats till butiker som hotfix.  

Linsbeställningsutskriften är korrigerad, texten är ändrad till "Övrigt beställning H" samt "Övrigt 

beställning V" samt en linje skiljer H och V.  

Rapporter  
Ändrad sorteringsordning för artikellistor sorteras på namn.  

Kontrollpanelen  
I kontrollpanelen visas informationstext om den nuvarande inställningen saknas, samt ev. 

värden läses upp från db. Felhantering korrigerad för funktionen som sparar inställningar för 

kontrollenhet.  

I kontrollpanelen finns nu en ny meny som låter användaren markera/avmarkera alla 

kompetenser för både rum och personal.  

Borttagna kompetenser hanteras före tillagda och ändrade, för att undvika databas(FK) fel.  

Artikelhanteringen  
Möjlighet att lägga till generell uppräkningsfaktor och påslag i artikelinlägg.  

  

Artikelsökning stängs inte längre ned och för att visa detaljer kring artikeln måste man klicka 

på knappen "Visa" längst till vänster.  

Ingen historisk in-/utleverans är förvald när Artikelhanteringen öppnas och alla kontroller är 

inaktiva förutom listan med befintliga leveranslistor och knappen Ny, vilket gör att användaren 

tvingas välja en leveranslista i listan eller klicka på knappen Ny för att aktivera formuläret. 

Väljer användaren fliken Historik aktiveras formuläret och detaljer kan ses under fliken Ny för 

den leveranslista användaren väljer under Historik.  
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Det går nu att använda artikelsökning för att välja artiklar till In-/Utleverans. Artikeln som väljs i 

Artikelsökning läggs till textrutan för sökning i In-/Utleverans om den fliken är aktiv. Är fliken 

Artiklar aktiv visas detaljer om vald artikel istället. För övriga flikar i Artikelhanteringen har 

knappen Välj i Artikelsökning ingen funktion.  

Sökresultatet i artikelsökning är nu fristående från Artikelhanteringen, vilket innebär att det går 

att söka med vissa villkor i artikelsökning och behålla det resultatet samtidigt som det går att 

söka på något annat i artikelhanteringen.  

En utleverans innebär att artiklar inte sålts utan tagits ut från lagret och gått i retur till 

leverantör eller annan part. I lagerhistoriken får nu utleveranser typen "Retur leverantör".  

När fördelning kontant/faktura sker på ordern under Alla artiklar kontrolleras att 

fakturabeloppet inte överskrider summan (antal*ápris) annars visas ett felmeddelande där 

användaren ombeds ändra beloppet. Om antal eller ápris ändras kontrolleras att inte 

fakturabeloppet överstiger summan som i så fall korrigeras automatiskt. Rabatt hanteras 

enbart på kontantdelen i de fall en orderrad delas upp mellan kontakt/faktura.   

Inventering  
Möjlighet att korrigera artikeln till lagerartikel direkt i inventeringsrutinen.  

  

  

  

Optitec RS Kassa   
Säkrare transaktionshantering vid sparning av köp .  

Förbättrad kommunikation mot Clean Cash vid uppstart av kassan.  
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Tidigare kunde orderrader med negativa värden hämtas felaktigt igen pga. ordern inte 

räknades som fullbetald, detta är korrigerat.  

Om en order innehåller rader där summa=0 blir de inte markerade som betalda och även om 

hela ordern expedierats kommer inte kassan meddela att ordern redan är betald om man 

försöker hämta upp den igen så blinkar det bara till, detta är korrigerat.  

Vid återköp med kontokort hamnar den del som butiken skall spara på "kundens kopia" och 

tvärtom, detta är korrigerat.  

Markera order som slutbetald skapar ingen lagertransaktion, detta är korrigerat.  

Vid återköp av kvitto som avser handpenning på en order registreras ett uttag från kundens 

konto med texten: "Återköp handpenning, order: ". Detta för att saldot på kundens konto skall 

vara korrekt. Återköp av handpenning utan referens till order påverkar inte kundens konto.  

Kolumner med belopp är nu formaterade med två decimaler samt kolumnbredden anpassas 

automatisk. Korrigerat sökning på datum för historik, från och med datum till och med datum 

gäller nu. Tidigare saknades fakturor skapade samma dag som till och med datum i resultatet. 

Vid sökning på fakturor visas inte längre fakturaraderna i huvudfönstret för kassan, som ligger 

bakom fakturahanteringen, längre. När fakturahanteringen startar sker en sökning på dagens 

fakturor automatiskt. Växlar användaren mellan historik och krav sker också en sökning 

automatiskt.  

Loggning av antal lådöppningar har korrigerats och värdet på X- och Z-rapporten motsvarar 

det faktiska antalet lådöppningar. Dvs. när kvitto/kontantnota används och kommandot för 

lådöppning skickas till skrivaren registreras det som en lådöppning, samt när knappen 

Kassalåda används. Loggposter för manuella lådöppningar via knappen Kassalåda märks 

med kommentaren "Manuellt".  

Om rabatten för en orderrad motsvarar summan för densamma kommer orderraden nu att 

markeras för import till kassan per automatik, detta gäller orderrader där ápriset är större än 

0kr. Kassan hanterar redan orderrader med 0kr om de inte är systemartiklar.  

Fakturering  

Inga betalmedel initieras i enbart fakturaläge. Slipper felmeddelanden om PosId om man 

använder kontokortsintegrationen.  

Vid faktura bockas inte "Faktura utskriven" eller "Fakturaunderlag utskriven" i ibland, detta är 

korrigerat.  

Det går nu att ange antal som negativt värde på en faktura, tidigare gick det endast att ange 

belopp som negativa. Det är antalet som styr hur lagerkorrigering skall hanteras när 

faktura/kvitto slutförs. Ett positivt värde resulterar i avräkning (utleverans), ett negativt värde 

resulterar i återföring (återköp kassa).  

Namn och personnr för kunden på första ordern i fakturan hämtas till fältet "Hämtas av". Om 

kunden är knuten till ett företag söks det företaget upp och blir förvalt som fakturamottagare. 

Saknar kunden företag blir kunden förvald som fakturamottagare. När man växlar mellan  
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sökning av företag/privatperson töms inte längre det föregående sökresultatet, dvs. om du 

först sökt på privatpersoner och sedan växlar till företag finns sökresultatet för 

privatpersoner kvar när du växlar tillbaka. Om sökningen enbart ger en träff blir det 

alternativet förvalt som fakturamottagare, men vid byte av fakturamottagare töms inte längre 

fältet "Hämtas av". När fakturan skall skapas kontrolleras fälten och om något saknas eller 

avviker kommer det en kontrollfråga om användaren vill fortsätta, t ex om uppgifterna på 

vald fakturamottagare inte stämmer med vad som är inmatat i textfälten, om "Hämtas av" är 

tomt eller om förfallodatum redan är passerat. Felhanteringen i fakturaläge är korrigerad likt 

den för kassa, dvs. utslaget av fakturan är prioriterad framför återrapportering till order/lager.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.10  

  

Hantering av både diameter och näsbredd på hemlån.  

  

Buggfix, godkännande av order om klart för inslip ska registreras.  

Axel kolumn breddad på linsjournal under refraktion.  

Artikelsökning stängs inte ned om man klickar i formuläret.  

Rättad körkortsutskrift .  

Utloggning kan också göras med knappen ”F2”.  

Om pris är satt för artikel ”REF” är den förvald för ny journal.  

Optitec Kassa, version 1.3.1.2.  
Korrigerat utskrifter vid återköp när kontokortsintegration används, texten ”butikens kopia” 

står som överskrift på samma kvitto där information om kortköpet skriver ”butikens 

exemplar”.  

Även orderrader med pris 0 hämtas upp för korrekt lagerreglering, detta gäller för samtliga 

artiklar utom om systemartikel har används.  

Kvitto utskrift justerad så att hela presentkortsnumret är synligt.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.10 

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.9  

För länkat dokument är adress information flyttad 1cm till höger för att passa bättre till 

kuvertet.  

Kontroll att godkänd eller kross är markerat vid registrering i godkännande rutinen.  

  

Schema utrullning sker på vecka i tidboken.  

  

Nytt menyalternativ för att se samtliga noteringar ’ Uppföljning notering .’  
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Uppföljning av noteringar med slut datum.  

Vid programstart kontrolleras samtliga noteringars slutdatum.  

Meddelande ruta kommer upp.  

  

Sammanställning av noteringar visas med aktuellt slutdatum  

  

  

Formatering av postnummer på sökfönstret.  

Vid beställningsliperi utskriften markeras orderraderna som beställda, ordern kommer inte 

med på faxbeställningen.  

CTRL+S aktiverat för nykund.  

Rutin för hantering av funktionen: ’ Kunden har bågen ’. Funktionen 

är enligt nedan.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.9 

Att förbereda är ställa in vilka texter som ska gälla vid meddelande till kund, detta gör man i 

kontrollpanelen under fliken fördefinierade texter.  

Det som ska ändra är under meddelandehuvud och meddelande.  

Markera posterna som har nyckel fälten med beteckningen KHB, skriv valfritt meddelande se 

bild nedan.  

  

På glasögonordinationen markera kunden har bågen.  

  

Uppackningsrutinen används för att markera att glasen har kommit.  

  

Nu ska vi godkänna att glasen har kommit.  
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System märker att ‘Kunden har bågen’ är ikryssat nu är det endast möjligt att kryssa  

 ’Klart för inslip’.  

Nu när vi registrerar ordinationen meddelas kunden enligt de inställningar som är angivet i 
kontrollpanelen för kunden har bågen (KHB), till exempel Dina glas har kommit, välkommen 
in.  
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Efter att ordern har blivit registrerad som ’ Klar för inslip’ hanteras ordinationen som en vanlig 

order, det man gör då är att godkänna ordern och meddelande texter skickas till kund tex.  

Dina glasögon är klara , Välkommen in.  

  

  

  

  
  

     
  

Kolumnordningen är ändrad för kundöversikten, nu visas höger och vänster värden för sig.  
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Kort kommando CTRL+T är också aktivt när man använder tidboken.  

Lins etikett, kundetikett och etikett skickas lista dessa utskrifter är nu liggande för att passa till 

etikett skrivare.  

Efter att en bokning har blivit flyttad med dra och släpp kunde fel information visas i tooltip 

texten, detta är nu rättat.  

Återkallningsdatum kan nu ändras med att ta bort återkallningsdatum eller att fortsätt med 

tidigare återkallningsdatum.  

Bild från journalkort  

  

Bild från linsjournal  

  

Axel under överrefraktion har breddare fält.  

  

    

Fri visus har bredare fält.  
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Man kan söka upp kund direkt från tidboken till Optitec RS för att till exempel kunna se vilken 

optiker kunden hade tidigare . Funktionen nås med ’ Visa kund från listan ’. Skillnaden mot 

tidigare är att detta kan utföras innan bokningen är utförd.  

  

Lagret korrigeras via in och utleverans därför kan man inte ändra lagret direkt under artiklar  

  

I artikelsökningen kan man tryck ENTER direkt för sökning.  

Ny utskrift till kvittoskrivaren, finns både för glasögon & linser.  

  

    

  

Tydligare linsbeställnings utskrift för Vänster/Höger.  
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Ny funktion för ring och skickas, används för uppföljning av meddelande rutinen.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.8  

Linsjournal  

Om hämtning av refraktion sker på linsjournal, efter hämtning hämtar man från foropter nu tas 

refraktionsdatum för den äldre journalen bort.  

Alla artiklar visar höger och vänster information.  

  

Kortkommando : CTRL + T Logga ut.  

Namn information tillagd på linsbeställningen.  

Väljer alltid båda glasen för H & V för glasögonordination när man väljer höger glas.  

Möjlighet att ta bort länken för företagsavtal.  
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Integration med Zeiss Winfral.  

  

Integrationen läser default från : C:\Zeiss\Data Integration 

med Solid försäkringar.  

  
  

Skapa Solid som leverantör.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.8 

  

Mata in ombuds identitet som användarnamn.  

Mata in lösen.  

Välj Solid som plugin.  

  

Optitec Kassa, version 1.3.1.2.  
  

Vid återköp skrivs en butikskopia också ut.  

Om en order återköps får den status återköpt.   

I betalningsformuläret ska inte minus värde anges.  

  
    



  

  45   

Optitec AB |  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.7  

Felloggning email utskick.  

  

  

Ny funktion med noteringsruta, kan kopplas till kund och samtliga kort i Optitec RS.  

  

Buggfix : Nytt datum för serviceavtal uppdateras korrekt.  

Möjlighet att välja artiklar med artikelväljaren under formuläret alla artiklar som finns tillgänglig 

för samtliga kort.  



  

Optitec AB   |    46   

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.7 
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Buggfix :Linsordinations problematiken med antal 0 är justerad.  

CTRL+S även aktiverad för artikelhanteringen.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.7 

Möjlighet att sätt starttids markeringar, funktionen finns tillgänglig om bokning utförs på rum.  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.6  

Kortkommando CTRL + S för att spara.  

Kortkommando CTRL + D för att spara och stäng.  

Möjlighet att välja om komihåg etikett ska skrivas ut, detta hanteras i kontrollpanelen. Rapport 

för bokföringsunderlag fakturor finns i rapporthanteraren.  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.5  

Möjlighet att skapa kredit faktura i form av minus faktura.  

Antal i lager justeras vid ny artikel eller via in eller utleverans.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.6 

Lagerhistoriks funktionalitet    

  

  

Vid inloggning behöver endast kod anges.  

  

Snabb tangentkombination för att spara och spara ( CTRL + S ) & stäng ( CTRL + D ).  

ÅÄÖ problematiken med hämtning av kund från internet justerad.  

Ny modul för tidbok med samma funktionalitet som tidigare tidbok i v5 : Optitec Tidbok XL för 

denna funktionalitet krävs extra licens.  

    

Boknings fönstret  
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Schemahanterings fönstret  

  

  

Schemahantering dag fönster  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.5 
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Möjlighet att växla mellan olika butiker i tidboken.  

Vid borttagning av kort visas korttyp i loggningsfunktionen.  

Vid konvertering skapas ordernummer för linsjournaler.  

Ny hantering låsning av kort, textboxar tillåter scroll funktionalitet för låsta kort. Tydligare 

typsnitt.  

  

  

    

  

Möjlighet att söka på leverantörs artikel nummer under fliken artiklar.  
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Grå bakgrund borttagen på fakturor, tidigare uppstod problem vid scannerläsning av fakturor.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.5 

Ny rapport   
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Nytt menyalternativ i kassan för att se CleanCash information  

  

  

Ny funktion : Styrning av funktioner på användarnivå.  

  

Första gången vid uppstart av denna version kommer följande meddelande ruta  
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I kontrollpanelen hanteras funktionerna per användare.  
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Ny hantering för kundkatergori/reklam.  

  

  

  

  

  

  

  

    

Funktioner per användare  

Kundkategori typ måste väljas    

Journalkort - Skapa/Ändra   
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Glasögonordination Skapa/Ändra    

Linsjournal - Skapa/Ändra   

Linsutlämning - Skapa/Ändra    

Körkortsjournal - Skapa/Ändra    

Remiss - Skapa/Ändra    

Bild - Skapa/Ändra    

EyeDiagnostics - Skapa/Ändra    

ImportV5 - Starta    

Kontrollpanelen - Starta    

Orderhantering - Starta    

Godkänn & Uppackning - Starta    

Företag/Avtal – Skapa / Ändra    

Inventering - Starta    

Loggbok - Starta    

Rapporter - Starta    

Återkallning - Starta    

Tidbok - Starta    

Uppgifter - Starta    

Artikelhantering BAS    

Artikelhantering Utökad    

Artikelhantering Administratör    

Ändra orderstatus    

Schemahantering Tidbok   

Ändra ordernummer    

Ändra betalinformation    

Ta bort kund/kort  

Ska användar funktioner initieras    

  

Artikelhanterings behörigheter  

Bas  

Bara kunna titta, inte ändra någon information  

  

Utökad  

Som BAS men artiklar kan sparas under fliken Artikelinlägg.  

  

Administratör  

Kan utföra allt i artikelhanteringen Handpenningshanteringen knyts till kunden.  

Se bild.  
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Ny funktionalitet för reklam   

  

Kategori visar när posten har blivit ändrad.  

  

Sökning tillgänglig för företag och remissmottagare.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.5.0.9  

Optitec Kassa, version 1.3.1.2.  
Kassaversion loggas med händelse: OptitecCashVersion  Ringlista: 

Ökad kolumnbredd.  

Optitec Kassa försöker att kommunicera mot CleanCash enheten 8 gånger.  

Buggfix kvittokopia.  

Ändrad rapportering till CleanCash beträffande återköp.  

Tidigare kassaversion rapporterade enligt nedan :  

  

    

  
Problem var räknaren för : F –Total refund som rapporteras in fel om rabatt blivit angiven.  

  

Inrapportering i Optitec RS Kassa version 1.3.1.2 ser nu enligt nedan.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.5.0.9 

  
  

För Fields 8 rapporteras nu beloppet med rabatt avdragen, enligt skatteverkets instruktion. 

Räknare : F – Total refund visar beloppet med rabatt avdragen.  

  

Handpenning  

Handpenningshantering har blivit ändrad enligt tidigare modell för att skatteverket har 

meddelat att Handpenning ska vara momsad med 25 %.  

Momshantering för handpenning sker med systemartikeln HAP.  

Nya summeringsfält för texter gällande historik på journal, linsjournal och 

glasögonordination.  

Korrigering för kalkylhantering i artikelhanteringen.  

Korrigering för kopiera artikel.  

Korrigering för utökadjournal.  

Korrigering vid eventuellt felmeddelande vid omjobb och kopiera glasögonordination. Ny 

rapportexport till excel. (GFK modul).  

Ny textlåsning med scroll funktion.  

Korrigerat visning av flagga vid skapande av bokning, flaggan visas endast om kommentars 

fältet innehåller någon text. Tidigare kunde den visas även då kommentars fältet var tomt.  

Korrigerat formattering av personnummer vid sökning av kunds bokning.  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.5.0.8  

Buggfix vid ändring av bild för Windows XP. Buggfix 

sändning av EyeDiagnostics.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.5.0.7  

Ny rapport under menyalternativet rapporter: Order/Datum .  

Rapporten visar orderrader för ordrar under valfri period och per korttyp.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.5.0.8 

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.5.0.5  

Autoartikel för synundersökning på journal och linsjournal.  

Använd systemartikel med artikelnummer ”Ref” för journal, om försäljningspriset är större än 

noll sätts synundersökning automatiskt på journal, samma hantering finns för linsjournal där 

används systemartikel med artikenummer ”LRef”.  

Möjlighet att välja vilka valutor som ska kunna vara tillgängliga.  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.5.0.2  

Ny hantering för handpenning, handpenning hanteras nu som betalmedel.  

Lägg handpenning som betalmedel i kontrollpanelen.  

Koppla handpenning till betalfunktion: Downpayment.dll.  
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Handpenning redovisas nu enligt följande:  

  

Inbetald handpenning  

Handpenning hanteras inte som försäljning och är därmed borttagen under försäljning – 

varugrupp.  

Handpenning redovisas under rubrik inbetald handpenning.  

  
  

  

  

  

Utnyttjande av handpenning  

  

Hämtning av order  

Att order har inbetald handpenning visas i orderfönstret.  

  



  

  63   

  
  

Vid betalning av ordern hanteras nu handpenningen som betalningsmedel.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.5.0.2 
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Utnyttjad handpenning visas under betalningsmedlen på kassör redovisningen.  

  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.5.0  

Historik kan även visas för de senaste kunderna, max 20st.  
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Vid inläsning av artiklar med EssilorWEB.dll sätts först alla artiklar för den valda leverantören 

som inaktiva. När inläsningen sker från artikelfilen uppdateras artiklarna och sätts till aktiva. 

Detta medför att inga utgångna artiklar blir valbara i Optitec RS.  

Ny utskrift för Autogiro medgivande, blir tillgänglig efter initiera utskrifter  

Möjlighet att kunna ändra användningstyps benämningen under mer information.  

  

CleanCash inställningar i kontrollpanelen.  

  

Ny sp: CashHeaderSelectQueryXReport  

Ny kassörredovisning, X-rapport.  

X-rapport innebär kassörredovisning med möjlighet till avläsning exklusive nollställning.  

Förändrad kassörredovisning, ny benämning för den är Z-rapport.  

Z-rapport innebär kassörredovisning för dagen inklusive nollställning.  

  

Ny rapport, Kassatransaktioner avbrutna kvitton, för att visa avbrutna kvitton för angiven 

period. Kan skrivas ut via fliken Kassatransaktioner efter sökning på datumintervall eller 

redovisningsid.  
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Förändring utskrift kassatransaktioner, ändring av pris visas. Korrigerat problem med att 

endast kvittohuvuden visades ibland vid utskrift av kassatransaktioner.  

  

  

Ny tabell: CashCreditPriceChange  

  

Nya sp:   

  

OBS! Redovisning sker per kassadator enligt Skatteverkets krav.  

Vid sökning på datumintervall eller redovisningsid för kassatransaktioner sorteras resultatet 

automatiskt i fallande datumordning, observera att avbrutna kvitton inte visas i vyn utan 

endast syns i rapporten Kassatransaktioner avbrutna kvitton. Kolumnerna i rutnätet justeras 

automatiskt för att visa dess innehåll, ny kolumn visar typ av kvitto i text (Köp/Återköp m.m.). 

Det går även att använda knappen Enter/Retur direkt i textrutan för redovisningsid för att 

utföra sökningen.   

Vid sökning på redovisningar sker det endast för redovisningar skapade på den aktuella 

datorn.  

Ny sp: [AccountingScalarQueryDoAccounting] Återkallning, 

möjlighet att länka Word-dokument.  

  

  

Möjlighet att registrera växelkassa  
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Kontrollenhet till OpitecRS  Kassa.  

Ny sp enligt nedan:   

  
Ny sp: InvoiceSelectQueryLastPayDate  

Tabellförändring: CashHeader  

  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.4.4  

Utökade timeouter på rapporter.  

Rapport: Försäljning möjlighet att välja flera transaktionstyper  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.4.0  

Kontroll på om en kund är vald sker när man anger postnummer för kund. Länken 

kund företag konverteras .  

Möjlighet att efterkonvertera länken kund-företag.  

Objekttyper borttagna i kontrollpanelen, samtliga tabbar visas direkt. Snabbknapp 

fakturera allt .  

  

  

Glasögonordination visar kontant belopp .  

  

Linsutlämningen har kompletterats med Lovat till kund, Lev.datum leverantör.  
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Tillgängliga språk  

  

Samtliga trådar borttagna gäller Användarfunktionalitet, automatisk sparning samt 

meddelande hantering.  

OBS ! Spara knapp har kommit till .  

Ny layout med tabkontroller, tydligare markering vilket kort man arbetar med .  

För trädkontrollen hämtas kort endast upp vid dubbelklick kontrollera om detta räcker.  

Alternativ adress med på sökfönstret.  

Språkhantering aktiv för samtliga moduler.  

Språk hämtas från databas.  

Om CreditSafe saknas som leverantör tas fliken i sökfönstret bort. Alternativ 

adress är med på sökfönstret.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.68  

Integration mot ZeissLogon.  

Rättning av kassörredovisningsrapport och redovisningsrapport.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.67  

Status på glasögonordination ändras till beställd om beställningsutskrift används.   

Sorteringsordning på artikelnamn på artikellistor i rapporthanteraren.   

Godkänn rutinen kan hanteras med scanner.   

Ny sp : ReportSelectCommandArticleOrderLevel för rapportkontroll mot beställningspunkt 

finns i rapporthanteraren.   

Vid sökning av lins referens och sedan stänger kortet blev det tidigare ett felmeddelande detta 

är nu justerat.   

Ny typ av redovisning som även tar med faktureringen i redovisningen, kräver initiering av 

utskrifter för att aktivera denna funktion.   

Informationstext i kontrollpanelen: OBS ! Parameter 1 används för att sätta i vilken ordning 

betalningsmedlen ska visas   

Avtalsfunktion justerad, direkt pris på avtals varugrupp aktiverad.   

Printertråden är borttagen för att förhindra tomma utskrifter.   

Kontroll på om en kund är vald sker när man anger postnummer för kund.   

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.66  

Ingen information visas i sökfönstret när ingen kund är vald.  

Glasorder markeras som beställd även i de fall som bara höger eller vänster är valt. Fix som 

korrigerar tidigare problem med objektreferens vid beställning där endast höger eller vänster 

glas var valt.  
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Ändrad hantering på glasögonordination av avmarkering/markering höger/vänster glas.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.68 
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Tidbok filtrerar avbrott per butik (Flerbutiks funktionalitet – person arbetar på flera olika butiker 

).  

Om antal på en linsordination var mer än 1st blev priset vid upphämtning till faktura felaktigt, 

detta är nu justerat.  

Lageravräkning sker korrekt för samtliga kombinationer med kassa/faktura.  

Visning av kund/företag justerat vid skapande av faktura baserad på upphämtad order.  

Sökning av kund/företag kunde tidigare generera ett fel.   

Möjlighet att använda SMTP-anslutning med autentisering och SSL.  

Automatisk uppdatering av översikten efter man lagt till betalning  

Ändrad sp : [InvoiceSelectQueryLastPayDate] filtrerade inte bort betalda fakturor.  

Justering av hur Recall tabellen (återkallningshistorik) uppdateras, delvis via ändrad sp:  

[RecallInsertUpdateByCustomerGUIDType], där återkallningstypen nu uppdateras. Ny 

rapport:  Certificate_DS.rpt  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.65  

Vid utskrift av fakturasammandrag fungerar nu datum väljaren så att man kan skriva ut per 

dag.  

Vid val av lins sätts antal 1 st, detta visades inte tidigare.  

Rättat hantering av Add beträffande Winfit koppling.  

Vid användandet av länken Markera som ej mottagen på en remiss utan att den tidigare varit 

markerad som mottagen föranledde ett fel i tidigare versioner vilket nu har korrigerats. 

Förtydligande i orderhanteringen, alternativet ”Obeställda” visar obeställda ordrar för de 

senaste 14 dagarna.  

Kundnummer skrivs ut på beställningar istället för EAN.  

Korrigerat layout för beställningsutskrifter för glas och lins, bl.a. synlighet för beställda poster 

om olika leverantörer används för H/V. Om önskat datum från leverantör inte angetts visas 

inget datum (t ex 1900-01-01).   

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.64  

Vid artikelinlägg kontrolleras nya artikelnummer innan artikeln skapas. Detta för att förhindra 

problem vid inlägg från flera samtiga användare på samma leverantör.  En stored procedure, 

SupplierUpdateCommand, justerad för detta ändamål.  

Om det inte skulle gå att skapa en artikel stängs artikelhanteringen ned, det räcker då att 

starta artikelhanteringen igen för att fortsätta med artikelinlägg.  

Uppräkningen av artikelnummer vid import justerad.  

Nya rapporter för utskrift av arbetsorder för lins och glasögon, sidhuvudet har korrigerats mot 

standardutskriften för användning av icke perforerade papper.  

Rättad funktion tidbok i 5 dagars vyn gällande ändring av avbrott.  

Kassörredovisningsrapport har utökats med summering av faktura belopp.  

Ny utskrift, Fakturaunderlag exkl.moms  

Linsutlämningar kan endast makuleras från vyn som visar utlämningen i separat fönster. Lagt 

till kontroll för kort som inte längre är tillgängliga vid åtkomst från kundträdet, i dessa fall 

visas meddelandet nedan.   

  

Korrigerat visning av undermeny för underlag till remisser, denna visas i anslutning till 

huvudmenyn för både menyalternativet Remiss och snabbvalsmenyn, se bild nedan.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.3.65 

  
  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.63  

Rättat funktion för makulering av kort, kunde tidigare ge ett felmeddelande.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.62  

Rättat funktionen hämta linsrefraktion på linsjournalkortet.  

Tillägg text på glasögonordination och lins arbetsorder.  

Text: Jag godkänner härmed beställningen   ( inklusive namnförtydligande.) Gäller 

utskrift:  

Glasögonarbetsorder  FrameCard2.rpt  

Linsutlämning arbetsorder  LensCard2.rpt 

Linsjournalarbetsorder  LensCard4.rpt  

Bättre hantering av företag och avtalsdel i fleranvändarmiljö.  

Ändrad visning av bokad tid när man öppnar en bokning.  

Ändrad sökning av bokade tider i tidboken.  

Korrigerad funktion för kunds kundkategorier kunde ge fel av typ : Foregin Key , hanteringen 

är ändrad på sökfönstret och nykund.  

Timeout hantering för databas gällande återkallningsmodulen.  

Om makulering utförs på kort som kan ha relaterade bilder, kommer fråga om man också vill 

ta bort dessa bilder.  

Nytt status fält för bild, databasförändring för bild tabellen.  

Extra trygghetsavtal med justerad text, Certificate3.rpt Man 

kan boka i dåtid om man vill se nedan.  

  

  

Orderhanteringen visar bara ordrar där man fyllt i att Höger och Vänster rader ska beställas. 

Ny sp : [OrderSelectQueryByEventAndStatusBetween] Justering av avancerad 

artikelsökning.  

Loggning vid ned stängning av sammanställning linsordinationer.  

Ny hantering för noteringsfältet för tidbok, fel kunde uppstå om en användare hann ändra 

notering innan för samma dag.  

Ny styrning varugrupp, tidigare styrning blev missvisande.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.3.63 

  

Konvertering från v5, kontroll dubbletter av företag.  

Konvertering från v5, kontroll dubbletter av definierade texter ex. anamnes texter.  

Konvertering från v5, personer som är födda mellan 00- till aktuellt år kommer att konverteras 

med 20 yy mm dd – xxxx.  

Inställningsmöjlighet för lovat datum till kund och leverantör baserad på användningstyp.   

  

På sökfönstret kommer mellanslaget med automatik.  

Funktion för att spara och söka upp riktnummer och postadress finns även på sökfönstret.  

   

Beställningsrutinen hanterar leverantör höger och vänster separat. Saknas exportfunktion för 

en leverantör som skall beställas kommer användaren att meddelas detta och får då gå in i 

artikelhanteringen och välja exportfunktion (ToScreen/ToPrinter). Sedan får den leverantören 

beställas på nytt.  
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Utskriften Glasögonordination – arbetsorder justerad. Fälten ”Övrigt Best.” och ”Övrigt 

glasögonord.” växer automatiskt och tillåter max 10 rader text var.  

Beställningsutskrift glasögonordination visar leverantörs artikelnummer.  Winfit-export 

rättad felformatering av exporterade värden.  

Endast en betal- och leverans information på linsjournal  
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”Tooltipen” på utskriftsdialogen är borttagen för att förhindra 100 % CPU användning för  

VISTA  

  

”Garbage Collection” hantering endast på dölj funktionen i sökfönstret.  

Vid sökning sker inga onödiga UPDATE ’s mot databasen.  

Om sökning sker så sökresultat blir på fler personer expanderas ingen kund, ger sökningen 

en kund expanderas trädet. Vid flera träffar sorteras kunderna i stigande ordning på 

efternamn.  

Vid öppnande av linsjournal blir ej anamnes text helt markerad, tidigare var det lätt att ta bort 

samtlig anamnes.  

Kontroll fråga för kort sker inte på låsta kort.  

Status för aktuellt kort visas i formulärets rubrikrad.  

  

  
  

Rapport  : Jobb klara till och med som inte är godkända ,  nytt villkor orderstatus<70 ( Filtrera 

bort om order är slutbetald )  
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Ändra sp : ReportSelectCommandByOrderStatusOrderEventTypeAndDate 

Historik loggning av återkallning lagrar typ av återkallning Ny 

återkallningstyp baserad på ålder och kön.  

  

I återkallningen kan man välja på ålder eller födda år vid selektering. Återkallning 

kundkategori ändrad, filtrering även på kön och ålder.  

  

  

Ändrad sp : CustomerPropertyMappingSelectQueryByCustomerPropertyGUID  

Ny sp : RecallCustomerByAge  

  

Det går inte att ändra storlek på Inloggningsformuläret.  

Ny funktionalitet beträffande kostnadsförslag.  

Kostnadsförslag kan skapas med utformning som en glasögonordination. 

Glasögonordination kan skapas från kostnadsförslag.  
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Problemet med att kundens koppling till ett företag kunde ändras utan egen åtgärd är 

korrigerad.  

Inga dubbletter tillåts längre på leverantörsprefixen.  

Åtgärdat problem med utskrifterna för krav och sammanställning i fakturahantering.  

Ny standardinställning för etikett (standardinställning typ 2), tydligare streckkod.  

Mer information om bågen under hemlånsöversikten.  

Priser till höger på linsjournal uppdateras vid val av linser.  

Om artikelsökningen var filtrerade och man valde utskrift blev det fel, detta är nu justerat.  

Ändrad benämning på prisfliken för linser från rengöring till skötsel.  

Personnumret är normalt låst på sökfönstret, kan låsas upp, upplåsning loggas.  
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Hoyalog integration påverkar ej registret så att integration MyStyle – Hoyalog fungerar.  

Ny foropter dll för Nikon Remote Vision.  

För att minimera risken för att av misstag ändra ett personnummer för en kund krävs nu att 

man först trycker på knappen bredvid personnummerfältet.  

EyeDiagnosticskortet har korrigerats och integrationen har genomgått en förändring. Det går 

nu att välja att aktivera bildtagning endast på den dator som kameran är kopplad till, vilket 

gör att det går att öppna ett EyeDiagnosticskort från alla datorer.   

  
När en undersökning skall skickas öppnas ett nytt fönster där användaren får bekräfta 

sändningen. En logg visar förloppet över kommunikationen med EyeDiagnostics, skulle 

problem uppstå under sändning kan denna logg sparas och bifogas supporten vid 

felsökning.    
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Bilder sparas även om inte undersökningen skickas på en gång, observera att endast bilder 

som markerats för Sänd kommer att sparas övriga tas bort. En undersökning är låst när den 

har skickats, endast om den kommer i retur som kompletterande undersökning går det att 

komplettera informationen och lägga till nya bilder. Bilder som hör till en EyeDiagnostics 

undersökning går inte att ta bort eller manipulera via Bildhanteringen. Bilder som hör till en 

undersökning som redan skickats en gång kan inte tas bort eller ändras utan är låsta. Varje 

gång en undersökning öppnas hämtas aktuell status från EyeDiagnostics.se. Har 

undersökningen ett svar tänds knappen Se svar upp och därifrån kan svaret accepteras. Via 

EyeDiagnostics – Administration går det att se alla undersökningar för aktuellt konto. Här går 

det även att öppna undersökningar som inte skapats genom OptitecRS men endast i 

läsläge.   

  
  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.61  
Ny foropter dll för Rodenstock AP5000.  

Åtgärdat problem som skapades när ingen träff generades vid sökning på 

förnamn/efternamn i tidboken.   

Problem justerat vilket gav problem efter redigering av en gridview kontrollen.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.60  
Korrigering Winfit integration beträffande pd med decimaler EyeDiagnostics 

integrationen tar bort bilder som inte överförs.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.59  
Rapport: Orderrader har fått ett villkor till ”Alla”, tar med orderrader som både är betalda och 

obetalda.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.3.61 

Ett kort kan ej raderas om kortet ligger till grund för en remiss.  

Undersökning markeras ej för beställning.  

Datum vid rapportuttag tar ej med klockslag vilket ger än mer rätt rapport.  

Felaktiga tecken i samband med webbsökning på telefonnummer för ny kund borttagna. 

Personnummer raderas ej vid musklick i annat fält.  

Vid sökning på personnummer och kunden inte finns överförs personnumret till Ny Kund 

fönstret om väljer att lägga till ny kund.  

Övrigt glasögonordination visas på arbetsorderutskriften.  

Visa nettopris, visa lager och visa inköpsdatum är förkryssat i artikelsökningen. Snabb 

knapp i artikelsökning för att visa artikelinformation.  

  

  

Ny SMS sändningsfönster med möjlighet till förvalda texter.  

  

Förvalda SMS texter hanteras i kontrollpanelen.  

  
Skriv ut bild tillgängligt i bildhantering.  

När man lägger till artiklar för kostnadsförslag tas modell, storlek och färg med.  

EyeDiagnostics kort tydligare benämning Tonometer /Amsler. 
Hämta anamnes funktion för EyeDiagnostics kort I 
anteckningar läggs alltid den senaste överst.   
Datum när kund meddelats med sms eller mail visas korrekt på ”Betal & leveransinfo”.  

Ny SP:  ActionObjectSelectQueryByGuidsAndType  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.58  
  

Rättat urval vid beställning från orderhanteringen.  
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Ny sp: [ReportSelectCommandByOrderStatusDownpaymentPaid].  

Ny rapport: Jobb klara till och med ”datum” som inte är godkända.  

Ny rapport: Jobb som handpenning är betald men inte är slutbetalda.  

  

  

Ny sp : ReportSelectCommandByOrderStatusOrderEventTypeAndDate  

Ny rapport : Presentkort ej utnyttjade.  

Ny sp : GiftVoucherSelectQueryUsed  

Email adress exporteras vid filexport i återkallningen.  

Nya rapporter i rapporthanteraren, försäljning kontant och faktura från Optitec Kassa.  

  

  

Ny sp : [CashCreditArticleSelectCommand]  

  

Scrollbars aktiverad på remiss formulärens textboxar.  

Förändring Op titec RS Ver. 1.3.58 

Vid nyupplägg av artikel används  

varugrupp och leverantörslistan till  

höger.   
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Kontroll sker i tidbok, så att man inte kan boka i dåtid.  

  

  

Detta medför också att kopiera artikel använder rätt varugrupp och leverantör.  

  

  

  

  

Ny funktion för faktura sammandrag.  

  

Ny sp : InvoiceSelectQueryLastPayDate  

Påminnelsehantering för fakturor är ny funktionalitet, finns under fakturahantering.  

Krav räknare räknar upp när krav skrivs ut.  

Två nya rapporter för påminnelsehantering, aktiveras genom att initiera utskrifter.  

  

Extra faktura utskrift med priser exklusive moms. Initiera utskrifter i kontrollpanelen för 

aktivera den nya rapporten.  

Vid borttagning av rum kontrolleras om aktuellt rum har bokningar.   

  
Ny sp : TimeBookAppointmentScalarQueryByRoomGUID  

Kontroll sker vid borttagande av dator och skrivare ifall om dessa är länkande till varandra.  

Skrivare kan inte läggas upp flera gånger i kontrollpanelen.  



  

Optitec AB   |    83   

Kontroll av leverantörsprefix för leverantörer, olika leverantörer ska inte kunna ha samma 

leverantörsprefix.  

Ny sp : ArticleDeleteQueryByGUID  

Möjlighet att ta bort samtliga artiklar för vald leverantör.   

Logg visar hur borttagningen av artiklar gick.  
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Kontroll sker när man hanterar leverantörer att inte dubbletter av leverantörsprefix ska vara 

möjlig.  

Ny sp : [SupplierScalarQueryByEAN]  

Fel vid skapande av ny butik, felmeddelande för logotyp, detta är nu löst.  

Automatiskt pris för arbete på glasögonordination borttagen, ersätts med funktion enligt 

nedan.  

Möjlighet att sätta förvalda arbetskostnad beroende på användningstyp.  

  

I kontrollpanelen visas antal kunder för respektive kundkategori, det går inte att ta bort en 

kundkategori om kunder finns kopplade. För att ta reda på vilka kunder som är kopplade kan 

man använda återkallningsmodulen.  

  

Ny sp : CustomerPropertyMappingScalarQueryCountCustomerGUIDByPropertyGUID 

Samtliga kort stängs ned samt sökfönstret när kontrollpanelen aktiveras, för att förhindra 

problem med dataset .  

Beskrivning på månadstotals utskrift.  
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Orderhantering i kassan ändrad så att ett och samma ordernummer endast kan hämtas en 

gång till ett kvitto.  

Ny funktionalitet för reparation av månadstotal, körning körs om i databas. Månadstotalen 

baseras alltid på första dag respektive sista dag i månad.  

Nya sp : AccountingScalarQueryMaxTimeStampByMasterAccontingGUID  

               AccountingDetailDeleteQueryByAccountinGUID  

Ändrad sp : [AccountingUpdateQueryDoMonthlyAccounting]  

Justerad funktion vid sparning för att förhindra fel vidsparning av kort , fel :  Violation of 

constraint. CardGUID is missing in the referenced table FrameJournalCard / FrameCard / 

MeasurementCard / EyeDiagnostics. Cannot insert record in table FrameCardMeasurement!. 

Transaction is rolled back  

  

Triggern  Check_Article_CashCredit ändrad.  

Knappen ”Ta bort artikel” kan återigen användas, dock rekommenderas att använda 

möjligheten att markera artikeln som inaktiv.   

Vid borttagning av en artikel gäller följande:  

• Artikeln får inte vara använd på en order.  

• Artikeln får inte vara använd i kassan.  

• Artikeln får inte finnas på en öppen inventering.  

• Vid borttagning tas artikeln även bort från eventuella kontrakt.  

  

Prefix personnummer borttaget i Tidsbok-  

  

Linsjournal ny hantering ned stängning av formulär, tidigare felkod vid:  

frmLensJournalCard_FormClosing  

Felhantering kontroll av måste värden i Tidbok.  

Felhantering vid val av bokningstyp.  

Skötsel system hämtas från varugruppen av typen: Casing , se bild nedan.  

  

Hantering av ohanterade fel i felloggning.  

Återkallning journal har kunnat generera ett felmeddelande, detta är justerat, loggfil aktiverad.  

Justerad funktion välj lins höger + felhantering till loggfil enligt nedan.  
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Loggning av eventuellt fel vid dölj . Loggfil : AppPath \Aktuelldatum\OptitecRSLog-Events.txt 

Felhantering omsluten kring kopiera funktion på linsord.  

Prefixrutan för personnummer är borttagen, se bild nedan.  

  

Anteckning, spärr för tomma anteckningar, scrollbar aktiverad.  

Vid kopiering av linser hämtas priser från artikeldatabasen om artikeln finns, allt loggas i 

orderhändelser.  

Artiklar som ej är aktiva går ej att välja som båg, glas, behand. och färg artiklar.  

När man anger bågartikel numret uppdateras vilken leverantör det är kontinuerligt.  

Noder i trädet uppdateras korrekt.  

Optitec Kassa hämtar alltid order från databas, tidigare kunde ordern ligga kvar i dataset.  

Vid omjobb sätts samtliga priser till 0.  

Om kunden ej har linsjournal sedan tidigare och man trycker makulera blev det fel tidigare, 

funktionen rättad.  

  

Etikett skrivare kan skriva inköpsdatum med format år månad (ååmm ).  

  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.57  
Återkallning på kundkategori  

Ny sp:  CustomerPropertyMappingSelectQueryByCustomerPropertyGUID 
Fix för värdeskontroll ex. Cylinder skriver man 1 formateras värdet till -1,00. 
Fix för serviceavtal.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.3.57 
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Förändring Optitec RS Ver. 1.3.56  
Visar tidigare linser på linsjournal rätt.  

Justerad funktion bokning.  

Om bara bankgiro är angiven visas det rätt på faktura.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.55  
 Ändrad stored procedure SP_Changed_CompanySelectQueryByName.sql  Rabatthantering 

justerad.  

Artikelsökningen sätter aktuell artikel i artikelhanteringen i fokus.  

  

  

Ny utskrift från mätningskort.  

Rekvisition med på fakturautslag från Optitec RS Kassa.  

  

  

21-punkts mätnings hantering rättat  

Optitec Kassa visar inaktiva artiklar enligt nedan.  

  

Hantering av inaktiva artiklar, artiklar visas inte i artikelväljare i Optitec RS  

Rodenstock importfiler läggs i korrekt katalog.  

Radie och diameter uppdateras när ny lins väljs. Beräkning 

av rabatt justerad.  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.3.56 

Datum visas korrekt Betal  & Leveransinformation  

Utskrift: Plastkort för Brother PT9500PC  

Vid bokning av tid visas datum när bokningen utfördes.  

   

Scroll lister anteckning och notering  

  
Fakturaunderlag justerad . ( Fakturadatum ersatt med datum, Faktura nummer ersatt med nr.  

)  

OBS ! TRIGGER [dbo].[Check_CashCredit_Article] måste bytas annars går det ej att sälja 

presentkort.  

Ny rutin för makulering av presentkort  

Kontroll att rad är markerad när man skriver ut kassatransaktioner eller kvitto. Systemartikel 

för presentkort  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.54  
  

Trygghetsbevis – justerad.  

Artikelhantering – Ta bort artikel är ej tillgänglig tills vidare.  

Rättad PD hantering , Essilor WEB.  

Loggmetod tidbok med mappstruktur, loggfil i applikationsmappen med namn:  

 OptitecRSLog-Events.txt  

Vid val av lins hämtas alltid radie och diameter från artikeln, även om det står annan radie 

resp. diam.  

Hantering om rad ej är markerad vid borttagning av rad i reparation.  

Tidbok , fix ritning av kommentarfält för avbrott.  

Vid uppritning av sammanställning linsordnationer blev Sfär , Cyl  ibland låsta , detta är 

justerat.  

SMS text för tidsbokning är automatiskt ifylld med lämplig text.  

Kassaredovisning – Varningen för att tidigare redovisning utförts inom 12 timmar har justerats.  

Journal – Knappen för att ändra refraktion är tillgänglig även vid bläddring mellan journaler i 

de fall som refraktionen inte är överflyttad till ordination eller är betald.  

Utökad kontroll över användares behörigheter.  

Kontrollpanelen – Ändrat felaktiga datum under användare/detaljer.  

Utskrifter – På Lins arbetsorder och Reparationskort visas nu referens och 6 tkn från  

personnummer som referens. (Som på glasögon arbetsorder) Tidbok 

– Avbrott i Rum går nu att flytta.  

Tidbok – Större text i allmänt rutan.  

Priset för synundersökning som är flyttad till ordination från journal går ej att ändra om 

ordinationen är slutbetald.  

Journalkort – Cyl. värde blir ej ett negativt värde när man trycker uppåt utan ställer om sig till 

0.   
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Förändring Optitec RS Ver. 1.3.54 

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.53  
  

Fingeravtrycksläsaren fungerar nu även i Windows Vista.  

  

  
  

Vid utslag av faktura kan man direkt skapa nytt företag.  

Kassan – Skapa företag direkt ifrån kassasystemet.  

Kontrollpanelen -> Helgdagar – Max 500 tecken i anteckningsfältet. Undviker systemfel.  

Kontrollpanelen -> Helgdagar – Dubbletthantering. Optitec kraschar inte längre.  

Inledande blanksteg i adresser där ingen c/o adress finns åtgärdat i flertalet rapporter.  

Återkallning – Alla kunder sparades i loggen. Vid stora omfång resulterade detta i fel.   

Återkallning – Krasch vid felaktiga e-postadresser åtgärdat.  

Tidboken – Nykund. Kontrollerar årtal och varnar om man missat sekel. 

Serviceavtal – Slutdatum sparas ny och hämtas upp. Länken ”Utför 

ingen linsordination” visas inte på linsjournal.   

Refraktion flyttas från journal till ordination om den inte redan är betald.   

Referensnummer visas på journal. Ny 

storedproc. CustomerDeleteCompletly 

Möjlighet att kunna ta bort kund.  

Kontrollfråga vid stängning av journal om Ordinations Sfär H & V är angiven. Ny 

faktura utskrift om man har eget logo papper med logotyp till höger och egen fot på 

dokumentet.   

 Stora förändringar Hoyalog  

Skicka ordern till Hoya fungerar.  

Integrationen består nu av 3st knappar, fönstret låses ej som tidigare. Om 

formatering av namnformat till Hoyalog ex. G19691013.  

  
  

Stora förändringar i Journalkort -> Glasögonordination.  

Från och med version 1.3.53 så kan du ta betalt direkt ifrån Journalen. Detta 

medför i vissa fall några förändringar.  

  
Välj en refraktionstyp i listan och skriv ev. in ett pris.  

Du kan sedan hämta upp Journalen i kassan via Referensen  
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Förändring Optitec RS Ver. 1.3.53 

  
  

Om du väljer att direkt göra en Glasögonordination så kommer priset på Journalen 

automatiskt flyttas över till ordinationen och nollas på journalen.  

  
Refraktionen blir sedan låst på Glasögonordinationen.  

Om fler ordinationer görs på samma Journal så kommer dessa ej kunna välja Refraktionstyp.  

  

  

Huvudfönstret – Vid utloggning visas texten Utloggad.  

Glasögon ord.  – Vänster art. nr kopieras från höger art. nr   

EssilorWEB – Höjd, Add, PD, lev.art.nr stöds av EssilorWebb’s beställningsrutin.  

Tidboken – Bokningar kan inte tas bort utan godkännande.  

Buggfix - Kassan/Rapportering – Objektreferens Saknades.  

Buggfix - Glasög.ord./Exportera - Objektreferens Saknades.  

Rabatthantering – Konvertering av Decimal till Sträng fixad.  

Artikelhanteringen – Markera som såld, en Objektreferens saknades.  

Buggfix - Lins/Extra – Objektreferens Saknades.  

Buggfix - Artikelhantering/Godkänn Order – Objektreferens saknades.  

Artikelhantering – Utskrift av artikelsökning.  

Kassa – Utskrift av bankning.  

Tidboken – Nu visas anteckningar även för avbrott.  

EssilorWEB – Kryssar man nu H el. V skickas ej data för resp. kryssad sida.  

Artikelhantering – Artikelsökningen varnar nu för stora & sega sökningar.  

Tidboken – Buggen där Optiker inte visade på vissa undersökningstyper är fixad.  

Uppgifter – Finns möjlighet att visa alla SMS och Mail skickade ifrån butik.  

Sökfönstret  - Personnr får fokus efter ´Dölj knappen ´.  

Man kan välja glas med en knapp tryckning  

  
Journal - Ändrat tabbordning till en mer logisk.  

Kundkort urskrifter urval vid skärmutskrift justerad.  

Tidbok kommer alltid i fokus när man trycker på tidboksknappen i verktygsraden.  

Vid hämtning av tidigare journal hämtas också glasinformationen.  
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Linsutlämning historik visar anteckningsfältet direkt se bild nedan.  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.53 
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Journal – justerat PD-hantering, ingen fördelning av PD-Bino om PD avstånd har angetts och 

summan av avstånd PDH och PDV är samma som PD-Bino. PD-nära beräknas utifrån 

PDavstånd enligt regeln:  

• <61 ger -1  

• >=61 OCH <=64 ger -1.5  

• >64 ger -2  

Kontrollpanelen – justerat initiering av utskrifter, när nya rapporter läggs till uppdateras inte 

de befintliga utan butikens egna inställningar bevaras.  Om rapportnamnen ändrats i den 

befintliga uppsättningen kommer originalet att läggas upp på nytt, vilket kan göra att det ser 

ut som att det finns dubbletter när man skall skriva ut, om så är fallet är det bara att ta bort 

en av dubbletterna i kontrollpanelen under utskrifter.  

Återkallning dioptri – justerat urvalet så att det senaste kortet för varje vald korttyp 

kontrolleras mot givna värden för dioptri. Har kunden ett kort skapat efter angivet till och med 

datum, kommer kunden inte med i urvalet.  

Borttagning av kund – lagt till funktion för att kunna ta bort kund och alla tillhörande kort. En 

kund går inte att ta bort om det finns aktiva hemlån eller om någon order har behandlats i 

kassan. Borttagning av kund loggas och användaren måste ange en kommentar.  

  

  

Förändring Optitec RS Ver. 1.3.52  
  

Loggning vid borttagning av kort  

  
  

Text : Omjobb borttagen när man skapar en kopia – Buggfix 

Ny utskrift kundkort A4 . Utskrift sker från sökfönstret. Ny 

utskrift kundetikett . Utskrift sker från sökfönstret.  
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Optitec AB |  

Nya utskrifter för linsjournal och linsutlämning, typ etikett.  

Markera ordern som slutbetald ta hänsyn till rabatt på raden - Buggfix Styrkekontroll 

formaterar direkt till – om kontrollen bara ska hantera – värden.  

Ex. 0,75 som cylinder värde formateras direkt till -0,75.  

Återkallning – Skriv till fil, filen skapas - Buggfix  

Konvertering V5 – Uppskattningstiden visas - Buggfix  

Nytt menyalternativ – Versionshistoria, kräver dock Acrobat Reader Alla 

artiklar – Benämningsfältet ej låst.  

Kompetens rum kontrollera vid drag och släpp. Funktionen avbryts om kompetens saknas.   

Kompetens rum kontrollera vid klistra in. Funktionen avbryts om kompetens saknas.   

Förbättrad rabatthantering. Endast en rabatt per order– Buggfix  

Rabatten tas bort på artiklar som kryssas (H/V) – Buggfix  

Rabatten räknas inte ut som ett heltal och blir därför korrekt. - Buggfix  

Ändrat i EssilorWEBExport så att inget uppslag görs om ingen färg/behandling valts. Tidigare 

gjordes ett uppslag med en tom sträng. - Buggfix  

  

Ändrad: sp : [ArticleStockUpdateQueryStockRelative]  

Ny rutin för företagsavtal:  

Är kunden kopplad till ett företag som har avtal, finns möjlighet att kontrollera ordern mot 

avtal, se bild enligt nedan:  

  
  

  

Enter tryckning i Tidsbokningsföntret kunde resultera i att kunden byts ut – buggfixat.  

Anteckning lägg till – Bugg fix optiker försvinner inte  

Status ändring – Bugg fix optiker försvinner inte  

Vid funktion – Markera ordern som slutbetald räknas lager ned.  

  

Förändring  Optitec RS Ver. 1.3.51  
  

Journal , återkallningsintervall 24 mån tilllagd.  

Buggfix vid konvertering – Kontrollera systemartiklar.  

Kontroll vid skapande av ny artikel att artikel finns.  

Namn flyttad på remiss och recept . så att man kan skriva på.  

Essilor Weborder – behåller informationen under fältet  övrigt. Buggfix 

vid konvertering – skuld hantering tar hänsyn till rabatt LiveUpdate 

funktionalitet via ikonen LiveUpdate.  
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Vi d avbryt av orderhämtning , buggfix återrapportering  

Vid borttagning betalningsmedel på order koll om fakturamarkering ska tas bort.  

Förändring  Optitec RS Ver. 1.3.51 

Förändring  Optitec RS Ver. 1.3.50        
Breddat benämningsfält  

  

  

  

  

  

  

Hemlån översikt justerad  

  

Återkallning artikel förfinad och buggfixad.  
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Möjlighet att se hur den väljer ut.  

  

  

Hoyalog integration.  
Status kontrolleras varje gång ett kort öppnas om glasleverantören är Hoya samt att 

Hoyalog.dll är kopplad under fliken integration.  

Återrapporteringsträng :  

Orderno;Patient;Order Number;Date;Status Code;Status;Order Type;Order Accept;Expected 

Delivery Date;Price  

Möjlighet att tabort datum  
Högerklicka på datumet för att få upp menyalternativet.  

  

ENTER  
<ENTER> fungerar direkt när man är i ett fält.  

Gäller Sökning , Godkänn – Uppackning.  
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Datum fält  

  

  

Glasögonordination  

  

Totalt Faktura visas.  

  

Tidbok   

Sökning av kundsbokning  

Visar vilken undersökningstyp samt vilken butik bokning finns.  

Borttagning av sekunder på komihåglapp.  

  

Avtalshantering - Buggfix  

Sökning trädet.  
Skuld uppdateras i kund träd efter stängning av kort.  

Utskrifter  
Glasögonintyg    - Leg optiker borttaget.  

Ny faktura med kompletterande information.Mer information finn i kontrollpanelen rörande 

faktura egenskaper . se flik BG & PG.  

Glasögonintyg – Ändrad Tid. Korr ligger längre ned så att man ser all viktig information om 

man vilker bladet.  

 Buggfix kontantnot samt kassa transaktioner.  
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Optitec Kassa  
  

Buggfix vid utskrift av kontantnota och kassatransaktioner  

Samma rutin som körs när man scanner läser arbetskort – buggfix.  

Företagskund hämtas upp om kunden är knuten till ett företag.  

Faktura , faktura underlag markeras i databas efter utskrift. Möjlighet 

vi order upphämtning att ange avhämtat datum.  

( Kontrollen för ej hämtat finns också här, högerklick.. )  

  

Optitec AB | Optitec Kassa 


