
Prioritet Feil Prosjektliste Status Kommentarer

1 Blank skjerm/kastet ut

Kunden opplever til stadighet å bli kastet ut av 

programmene. Gjelder alle programmer 98 % Etter oppdatering 9. mars er de meste brukte programmer rettet

1 Feil i antall i rest .

Programmet som oppdaterer antall i rest leser feil på nytt 

system(2 blir 3). 100 % Rettet 12.04.23

1 Svarstider web Det er lange svarstider på web 80 % Feil lokalisert , program må lages

1 KS01

Muligher for å sette minus foran beløp kort og kontant i 

KS01 100 % Løst 03.02.23

1 Låsing av database Henger sammen med loop i programmer 30 % lokalisere programmer som looper

1 KAJO Oppretting av kunder får svart skjerm 100 %

2 TIL7 Får ikke scannet 90 % Feil ved skanning av samme vare to ganger på samme pall

2 ÆØÅ + spes karakterer Feil i hjelpetekster (F1) 100 %  

2 ROR5 Bruker generelt lang tid 100 %

2 BES1 Legge inn ekstra linjer - Blir svart skjerm 100 %

2 ORRE Rekvisisjonsnummer blir borte i tast 0

2 KAJO Teller for neste ledige kundenummer fungerer ikke 100 %

2 TIL5 Fungerer ikke med SMS fra TIL5 100 %  

1 Hente opp ordre i ORHI Må testes/ fungerer i test ikke prod. 100 %

1 Online meny Ved å taste ORRE i søkefelt starter ALFV 100 %

2 KAM9 Skjerm henger etter 0

2 OP13 

F6 til VALO - mulig å endre lokasjon, men ALF+art 

forsvinner fra bilde 50 %

2 STA12 Liste fjernet, ny liste lages 95 % Mangler  omløpshastighet.

2 Opplast av ordre Opplasting av ordre på web 90 %

2 Varebestilling web Flere like linjer ved opplast av hurtigordre 100 %

Hvis det legges inn samme alfa/artikkel på flere linjer blir kun en linje overført til 

handlekurv

5 Ipad F1 tast vises ikke, blir borte i toppen. 100 %

2 VARS på web Lang svartid gjør at det blir timeout 20 % Gjelder både spørrekunder og fullbruker på web

1 Pakkseddel Veil pris mangler på noen varelinjer 100 %

Siste oppdatert 10.05.23


