
NYTT I S4 

S4 2.4 (12.06.09) 

Nytt i denne oppgraderingen: 

* Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. 

 

* Diverse mindre feilrettinger og forbedringer 

 

S4 2.4 (05.03.09) 

Nytt i denne oppgraderingen: 

* XML import fra NOBB kontrakt til alternativ leverandørinformasjon på vare. 

* Under Alt.Info er alle alternative prisgivere med på alle varer hvor det er flere enn en prisgiver. 

Denne informasjonen blir med over til datterklient hvis denne linken er koblet. Alle endringer på 

alternativ leverandør gjøres i datterklient. 

* Lagt inn søkemuligheter i massebehandling på varer med flere enn en prisgiver. 

* Funksjon for massesletting av Alt.info 

* Tøm tabeller: Nytt valg: Alt.info varer. 

* Import av alt.info på vare også via filmal Vare etter varenummer. 

* Rettet feil når det ble søkt på hovedgruppenummer i kalkyletabell. 

* Distribusjon av omregnede aktivitetspriser (tilsvarende alternative enheter angitt på varen). 

 

* Diverse mindre feilrettinger og forbedringer 

 

S4 2.4 (06.06.07) 

Nytt i versjon 2.4: 

* Nytt eksportformat: Spesialformat Megadisc FK 

* Fritt varenr 3 utvidet til 25 posisjoner. Standard integrasjonsformat endret i henhold til dette. 

 

* Diverse mindre feilrettinger og forbedringer 

S4 2.3 (30.08.06) 

Nytt i versjon 2.3: 

* Nytt felt kalkyler: "Ikke for leverandør" 

* Jamfør-pris på prisplakat 

* Nytt felt vare: Lagerført lokalt  

*: Eksport varetelling: Nytt, utvidet format med bl.a. Navn1, Grunnenhet, Varegruppe og Leverandørs 

varenummer 

* Distribusjon filer: Kan nå velge Sortiment, Aktivitet, Profil og "Merket med" også i forbindelse med 

distribusjon(eksport). 

* Nytt felt i Massebehandling, Nye vareverdier: Ikke distribuer hovedvareleverandørinformasjon: La 

stå/På/Av 

 

* Følgende etiketter er nå slått sammen: 

- MAXBO 38mm 2 og MAXBO 38mm 2 Jamf. 

- MAXBO A4 stor og MAXBO A4 stor Jamf. 



- Byggern A4 stor og Byggern A4 stor Jamf  

- Byggern A4 liten var 2 og Byggern A4 liten var 2 Jamf. 

 

* Diverse mindre feilrettinger og forbedringer 

Endringer i nyeste Service Pack for versjon 2.2  

* 24.03.06: Nytt valg i Massebehandling varer: Tøm felt Etikett. 

* 24.03.06: Etikett 53x38mm forandret noe; felter forskøvet noe til høyre pga. for liten venstremarg 

+ endret fontstørrelse på enkelte felter. 

* 24.03.06: Eksport av aktivitet til fil: Lagt til felt Kostpris i eksportfil. 

* 24.03.06: Støtte for både ASCII og ANSI tengsett ved import NOBB. Angis under Fil > Egenskaper > 

Klienter > Spesialformater. 

* 24.03.06: Mulighet for bruk av skilletegn ved eksport via filmal. Skilletegn legges ut som siste tegn i 

felt. 

 

* 22.08.05: Feil ved eksport av aktivitet til fil. Rettet. 

* 28.06.05: Diverse mindre feilrettinger og forbedringer 

* 24.06.05: Import varer fra annen klient stoppet. Rettet. 

* 24.06.05: Diverse kombinasjoner av flere åpne vinduer samtidig kunne gjøre at programmet 

stoppet. Rettet. 

* 21.06.05: Ny etikett: 53x38mm 4 

S4 2.2 (14.06.05) 

Nytt i versjon 2.2: 

* Vare, nytt felt: "Ikke distribuer hovedleverandørinformasjon": Følgende felter for hovedleverandør 

blir ikke tatt med ved distribusjon S4, standard distribusjon og distribusjon Megadisk: Leverandørnr, 

leverandørs varegruppe, leverandørs varenr., lagerført, leverandørs enhet, leverandørs grunnpris og 

lås på leverandørs grunnpris.  

* Vare, nytt felt: "Vis som" på kalkylegruppe. Benyttes dersom utfylt i stedet for kalkylegruppe på 

standard distribusjon, distribusjon Megadisk og prislister 

* Vare, varekort > Arkfane Priser: Priser pr. Egen enhet vises dersom Egen enhet/faktor angitt 

* Priser: Funksjon bruk av psykologiske priser/prisavrunding 

 

* Aktivitet: Knapp for avstemming datoer mellom aktivitet og tilhørende varelinjer 

 

* Massebehandling: Import fra håndterminal Megadisc 

* Massebehandling > Merking flere varer > Spesielle betingelser: Har enhet (Enhet1 - Egen enhet) 

* Massebehandling>Merking flere varer>Spesielle betingelser: Ugyldig varegruppe 

* Massebehandling>Merking flere varer>Sammenlign med kopi varetabell: Endret varenummer, 

Endret EAN(1-5), Endret enhet (1-5 + egen) 

 

* Prislister/etiketter: Viste ikke enhet/pris for varer uten anbefalt salgsenhet dersom "Bruk anbefalt 

salgsenhet" var huket av. Nå endret til at grunnenhet benyttes dersom anbefalt salgsenhet mangler. 

* Prislister/etiketter, "Bruk anbefalt salgsenhet": Slår nå også opp på Egen enhet. 

* Etiketter: Mulighet for å angi om bestillingsantall på etikett skal skrives som strekkode eller ikke 



* Etiketter: Etikett "Maxbo 38mm 4" og "Maxbo 38mm 4 - Jamf" har byttet navn til henholdsvis 

"38mm 4" og "38mm 4 - Jamf"  

* Etiketter, utskrift: Mulighet for å overstyre med annen pris dersom annen pris finnes 

* Plakat: Mulighet for å skrive ut kampanjepris 

* Plakat: Visning notatfelt vare/fritekst 

* Plakat: Viser større varenummer enn tidligere 

 

* Eksport varer til Excel: Kan nå også eksportere navn på hovedleverandør og leverandør 2 

 

* Behandling>Kopi varetabell>Tilbakestill til kopi: Kan vise bare varer som har endret pris 

* Behandling>Kopi varetabell>Tilbakestill til kopi: Kan vise bare merkede varer 

 

* Låser på pris vare ble borte ved "Import varer fra annen klient". Rettet. 

 

* Diverse systemtekniske endringer og forbedringer 

S4 2.1 (13.12.04) 

Generelt: 

- I versjon 2.1 er oppgraderingsprogram lagt om, slik at konvertering av database starter umiddelbart 

etter at oppgraderingsprogram er avsluttet. Ved tidligere oppgraderinger startet konvertering av 

database først ved føfste gangs oppstart av S4 etter oppgradering. 

Det er derfor viktig at det settes av nok tid til konvertering av database når oppgradering 

gjennomføres. Ved store databaser, kan konvertering ta tid. 

 

- Dersom man har benyttet funksjonen "Kopi av varetabell" skal man være klar over at eksisterende 

kopi av varetabell vil bli fjernet i forbindelse med oppgradering til versjon 2.1. Arbeid man ønsker å 

utføre hvor man benytter eksisterende kopi av varetabell, må derfor ferdigstilles før oppgradering 

gjennomføres. Det er selvfølgelig fullt mulig å ta ny kopi av varetabell etter at oppgradering er 

fullført. 

 

- Versjon 2.1 inneholder nye filmalfelter. For å få tilgang til disse, må man importere filen std_ft.dzt 

via ordinær S4-import i S4. Filen std_ft.dzt kan lastes her. 

 

Nytt i versjon 2.1: 

* Nytt felt på vare: Anbefalt enhet pris (enhet jamførpris) 

* Priser for "Anbefalt enhet pris" (jamførpris) vises i prisbildet dersom enhet er angitt 

* Nye felt på vare: Egen enhet (enhet, faktor mengde og faktor pris) 

* Alternativ vareinformasjon fra leverandør på vare (EAN-nr, leverandørs varenr., leverandørs 

grunnpris og innkjøpspris) 

* Mulig å fjerne flagging også på utgåtte varer (Fil > Behandling > Fjern flagging varer) 

 

* Massebehandling > Spesielle betingelser > Er ikke prislistevare 

* Massebehandling > Spesielle betingelser > Har fritt varenummer 1, 2 og 3 

* Massebehandling > Spesielle betingelser > Har/har ikke anbefalt enhet pris 

* Massebehandling > Spesielle betingelser > Er ikke etikettvare; fungerte ikke . Rettet 

http://www.advisor.no/master/s4/Upd2.x/std_ft.dzt


 

* Funksjon for tilbakestilling av vareinformasjon til informasjon på kopi vare* Massebehandling > 

Spesielle betingelser > Har ikke lokasjon 

 

* Kalkyle: Kan legge inn at aktuell kalkyle (på kalkylegruppe, varegruppe etc.) gjelder for kun en 

bestemt leverandør 

 

* S4-import: Importerer kun aktivitetspriser på varer som finnes fra før 

* Lås informasjon ved import S4: Lås av Konv.faktor pris utvidet til å gjelde all alternativ 

enhetsinformasjon (Enhet, EAN, konv.faktorer, Bestillingsantall, Kan splittes og Bestillbar) 

* Import NOBB vare henter nå også Anbefalt enhet pris. Angis på Fil > Egenskaper > Klienter om 

Anbefalt enhet pris skal importeres.  

* Mulighet for å bruke Prisgivers EAN ved NOBB-import (angis under Fil > Egenskaper > Klienter > 

Spesialformater) 

* Felter for Egen enhet (enhet, faktor mengde og faktor pris) er med i Import/eksport S4 + 

import/eksport Excel + eksport/import filmal 

 

* Nytt distribusjonsformat: Megadisc 

* Eksport varer Excel - mulig å eksportere kun merkede varer 

 

* Direkte utskrift av standard etikett fra varetabell 

* Egne etiketter med Anbefalt enhet pris (Jamførpris) 

 

* Mulighet for å bruke omregning til anbefalt salgsenhet ved utskrift av prisliste 

* Mulighet for å vise kalkylegruppe på prisliste (kan ikke benyttes sammen med priskolonne 3 eller 

bransjevarenr) 

* Ny prisliste: Kasseliste (til strekkodelesing i kasse, uten priser) 

* Noe omorganisering av side for Oppsett prislister: Formatering av varelinje og side på hver sin 

arkfane 

 

* Fil > Egenskaper > Klienter > Spesialformater: Splittet parameter for import enheter NOBB fra 

"Import enhet 2 til 5" til "Import enhet 2 til 4" og "Import enhet 5" 

* Fil > Egenskaper > Klienter > Prislister og etiketter: Mulig å angi forslag til hvilken pris som skal vises 

på etikett når utskriftsvindu åpnes 

 

* Også klientnummer vises under Hjelp > Om S4 

 

* Diverse systemtekniske endringer og forbedringer 

S4 2.0 (02.04.04) 

* Mulighet for kopiering av varetabell, og sammenligning av varetabell mot kopi etter endringer 

* Fil > Vedlikehold > Oprydding: Inneholder nå også sletting av eventuelle forekomster av varer i 

sortiment hvor vare ikke lenger eksisterer 

* Mulighet for å avrunde kun priser inkl. mva i kalkulasjon 

* Fil > Vedlikehold > Tøm tabeller: Nå også overgruppe og hovedgruppe vare 



* Mulighet for lås på konv.faktor pris ved import S4 

* Mulighet for valg av startverdi på Gruppering på prisliste (Fil > Egenskaper > Klienter > Prisliste) 

* Utskrift varetelling: Valg på om enhetsprisen skal skrives ut eller ikke 

* Nye valg i Massebehandling > Spesielle betingelser :Har ikke kalkyle + Har ikke rabattgruppe 

* Diverse systemtekniske endringer og oppgraderinger 

Endringer i Service Pack til versjon 1.9  

* 26.01.04: Mulighet for automatisk tildeling av varenummer ved import varer via filmal 

* 26.01.04: Mulighet for å tømme mottatt kundeavtale (Fil>Vedlikehold>Tøm tabeller) 

* 26.01.04: Mulighet for Kalkylegruppe i filmal varer (krever oppdatering av felter i standard filmaler; 

dvs. S4-import av std_ft.dzt) 

* 26.01.04: Mulighet for å velge ut varer pr. Etikett i Massebehandling varer > Merking flere varer > 

Utvalg 

* 26.01.04: Format eksport Multisoft endret: Dersom leverandør har kortnavn blir leverandørs varenr 

satt lik lev.kortnavn + lev.varenr 

* 26.01.04: Kortnavn leverandør vises nå som kolonne i leverandørtabell 

* 26.01.04: Nye etiketter: Bygger'n A4 liten var.2(endrede arkmarger), Bygger'n A4 stor m/EAN, 

Maxbo A4 stor m/EAN 

* 26.01.04: S4-distribusjon av kundeavtale: Eksporterer nå hele kundens avtale, uavhengig av andre 

innstillinger på sortiment, profil og aktivitet på kunde 

* 26.04.04: Åpnet for bruk av menyvalget Fil > Vedlikehold i distribusjonsversjonen av S4 (bl.a. Tøm 

tabeller) 

* 26.01.04: Valg av klient ved oppstart: Nå mulig å dobbeltklikke på klienttabell for å velge 

* 26.01.04: Rettet at prisendringsdato på varer kunne bli endret ved import fra NOBB selv om varer 

ikke hadde endret pris 

 

* 06.01.04: Rettet at leverandørs grunnpris ikke ble merket som endret ved import S4 

 

S4 1.9 (31.10.03) 

* Nytt begrep på vare og i kalkulasjon: Kalkylegruppe; nytt øverste nivå for kalkulasjon 

* Visning av Fritt varenr. 1 i Innhold aktivitet  

* Eksport også av Fritt varenr. 1 ved Eksport aktivitet 

* Kalkylegruppe, overgruppe og hovedgruppe varer på kundeavtaler 

* Mulighet for lås på lokasjon vare og på kalkylegruppe vare ved import S4 

* Visning av priser på varekort omregnet til anbefalt salgsenhet 

* Mulighet for omregning til priser i anbefalt salgsenhet på etiketter 

* Nye felter Massebehandling; Nye verdier: Anbefalt innkjøps- og salgsenhet 

* Nytt felt Kalkylegruppe ved import/eksport Excel 

* Mulighet for visning på etiketter om vare er Lagerført  

* Mulighet for bruk av hovedvarenr på etikett dersom leverandørs varenr ikke er angitt på vare 

* Anbefalte enheter som valg under Massebehandling > Spesielle betingelser 

 

 

S4 1.8 (11.09.03) 

file://web/c$/Inetpub/wwwroot/master/master/s4/Upd1.x/std_ft.dzt


* Nytt felt vare: Sortimentskode 

* Tabell for angivelse av sortimentskodetyper 

* Funksjon for bygging av sortiment ved hjelp av sortimentskoder på vare 

* Distribusjon/import av sortimentskoder i standard S4-format 

* Direkte eksport til Excel fra sortiment 

* Fast definerte formater ved eksport til Excel 

* Nytt felt aktivitets-/kampanjevare: Rabatt 

* Funksjon for beregning av aktivitets-/kampanjepriser på vare ved bruk av det nye feltet Rabatt i 

kombinasjon med ordinær pris på varen 

* Utskrift av kalkyler med beregning av eksempelpris 

 

* Nye valg på Massebehandling varer > Spesielle betingelser:  

1. Har lås på pris (alle priser) 

2. Har sortimentskode 

 

* Rettet at sletting utvalg kalkyler ikke tok med seg alle kalkyler 

* Diverse mindre tilpasninger og forbedringer 

 

S4 1.7f (16.05.03) 

* Ny etikett: Bygger’n A4 stor 

* Mulighet for utskrift av strekkode (EAN enhet 1) på Standard prisliste 

* Arkfane/søk på fritt varenr 1, 2 og 3 i varetabell 

* Rekkefølge på kolonner i varetabell forandret noe 

* Rekkefølge på arkfaner i Massebehandling forandret noe 

* Navn på etiketter (etikettvalg) endret slik at det stemmer bedre med faktisk bruk 

* Mulighet for lås av feltene for anbefalt enhetsbruk på vare ved import S4 

* Enklere overføring av varer mellom klienter (eksport/import varer til/fra annen klient) 

S4 1.7e (28.03.03) 

* Mulighet for å hente lokasjon fra vare ved import av varetelling 

* Mulighet for å legge på linjenr på tekstfiler 

S4 1.7d (11.02.3003) 

* Ny etikett: A4 stående 25mm 3 

* Ny seleksjon massebehandling varer - spesielle betingelser: 

"Er ikke etikettvare" og "Ikke likt varenr og bransjevarenr" 

S4 1.7c (18.12.2002) 

* Import varetelling også på leverandørs varenr 

S4 1.7b (05.12.2002) 

* Mulighet for eksport av utvalgt vareinformasjon direkte til Excel regneark  

* Funksjon for beregning av innkjøps- og kostpriser ut fra leverandørers betingelser 

* Diverse mindre tilpasninger og forbedringer 

S4 1.7a (11.10.2002) 



* Rettet feil vedr. endring av låser varer via massebehandling 

* Diverse mindre tilpasninger og forbedringer 

S4 1.7 

* Nytt felt: Sortering på pr. vare pr. kampanje 

* Endringer NOBB standard intetgrasjonsformat 26.04.02 

* Nye felter på etikett Liggende A4 26mm 4 

* Ny og raskere distribusjon (eksport) av S4-fil 

* Nytt valg under Fjern flagging varer: Varer på sanering 

* Merk varer fra håndterminal - Nytt valg: PDT 

* Diverse mindre tilpasninger og forbedringer 
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