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Release Notes för version 2.1.0Extern
Idag lanserar vi ny funktionalitet och även några rättningar på tidigare fel.

 Målerifaktas mätapplikation stängs av

Idag stänger vi av mätapplikationen för företag och målare. Då flertalet kunder redan
flyttat till vår nya webbplats, är det ett naturligt nästa steg att stänga av
mätapplikationen för externt bruk. Den nya webbplatsen är plattformsoberoende och
inte beroende av att du först installerar Java. Vi hoppas att även du tycker att
webbplatsen är bättre anpassad för dina behov.

De kunder som ännu inte bekantat sig med vår nya webbplats hälsar vi välkomna att
logga in på ”Mina sidor” uppe i högra hörnet.

De som från och med i eftermiddag försöker gå in på mätapplikationen
kommer att mötas av följande informationsruta.

 E-postnotifiering till målare
o E-postnotifiering skickades tidigare ut till endast lagbas. Det har ändrats

så det skickas ut till samtliga i arbetslaget, som har korrekt
personnummer ifyllt på tidlistan. Det krävs också att man har sin
uppdaterad profil på vår webbplats med korrekt e-post och
mobilnummer.
E-postnotifieringen är ett komplement till SMS:en som skickas ut sedan
tidigare.
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 Bättre överblick över tidlistors status
o På sidorna Mina sidor/se alla beställningar och Mina sidor/se alla

pågående finns en kolumn med texten "Godkänd" eller "Klart".

Så här kan det exempelvis se ut när målaren har fyllt i tidlistan

Så här kan det exempelvis se ut när företaget har godkänt tidlistan

 Pappersräkning till företag
o När en målare gör en digital beställning på webbplatsen så skickades

tidigare inte automatiskt pappersräkning till företaget. Det är viktigt bla
för att säkerställa löneutbetalningar.

 Korttext/prislistepunkter
o Företag kan nu vid beställning välja korttext alternativt prislistepunkter i

ackordsräkningen.


