NOBB-Kontrakt versjon 8
Her får du en oversikt over de viktigste endringene i ny versjon av NOBB-Kontrakt.

1.1 Skyløsning
NOBB-Kontrakt har blitt en skyløsning, og har derfor fått mange tekniske oppgraderinger. Dette
medfører blant annet bedre ytelse og stabilitet. Det innebærer også at NOBB-Kontrakt vil være bedre
rustet for fremtidig utvikling.
Løsningen er skalerbar, dette betyr at ytelsen utvides automatisk ved økt bruk og gjør blant annet at
import av avtaler fra Excel, priskalkulasjoner og eksport av data går raskere enn tidligere.

1.2 Nye datafelter
Det er opprettet nye datafelter på Rabattbetingelse. Disse feltene er ikke obligatoriske å fylle ut for
leverandørene, og skal benyttes i de tilfeller leverandørene tilbyr flere alternative rabatter på samme
varegruppe/varer. Dette kan være rabatter som varierer avhengig av:
-

Kvantum (mengde) på bestillingen
Leveringstype (byggeplass, lager osv.)
Soner (leveringsadresse)
Forpakning (bestilte enheter)

De nye feltene vil bli benyttet i en ny API-tjeneste for priskalkulasjon, som automatisk velger riktig
rabattbetingelse basert på innholdet i f.eks. en bestilling eller et tilbud. Eksempel på felter på
rabattbetingelse felter vises nedenfor.

Det er også mulig for leverandørene å registrere rabattsoner med postnummer fra/til for de som har
dette. Rabattsonene kan igjen kobles til rabattbetingelsene.
Vær oppmerksom på at de nye feltene kun har betydning for leverandører som har denne typen
rabatter. Leverandører som opererer med én gjeldende rabatt per varegruppe/modul/vare, trenger
ikke å fylle ut noe her.

Avtaler som har komplett informasjonen utfylt, eller som kun har én betingelse per nivå vil være
markert med en grønn hake i avtaleoversikten, noe som betyr at avtalen er «entydig» og klar for APItjenesten beskrevet ovenfor.

Ytterligere detaljer står beskrevet i brukerveiledningene for NOBB-Kontrakt, til vareeier og handel,
som finnes på NOBB.no under menyen Hjelp.

1.3 Andre forbedringer
Eksport av innkommende avtale til Excel
Innkommende avtaler kan i ny versjon eksporteres til Excel. Dette betyr at mottakeren av avtalen
enklere kan kvalitetssikre betingelser og rabatter før man godkjenner avtalen. Avtalen eksporteres
ved å klikke på knappen «Eksporter til Excel».

Kalkulasjon av priser. I den nye versjonen er hastighet på kalkulering av priser forbedret. Markér de
avtalene du ønsker å priskalkulere, og kalkuler alle priser i en og samme operasjon.
Eksport av kalkulerte priser
Du kan nå eksportere kalkulerte priser for mange leverandører i en og samme operasjon. Dette
gjøres ved å markere leverandørene du ønsker å eksportere, og velge Eksporter – Priser. Velg
deretter mellom tekst-, XML- eller Excelformat.
Bedre visning av utgåtte rabattelementer
Rabattelementer der til-dato er passert vises nå med et advarsel-ikon, slik at man enklere får oversikt
over rabatter som må oppdateres eller kontrolleres.

Varsling dersom leverandør ikke har fylt inn avtalens fra-dato
Leverandørene vil få en varsling dersom en avtale ikke har utfylt fra-dato på avtalehodet. Denne
varslingen kommer når man trykker på Send-knappen.
Format for import av avtaler fra Excel. Formatet for import av avtaler er utvidet med mulighet for
import av informasjon til de nye datafeltene. Det er også lagt til kolonner som viser tekster for
varegruppe, modul og vare. Merk at det gamle importformatet fortsatt vil fungere.

