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Enkeltradsvisning

Hvis man høyreklikker på en 
rad kan man velge 
"Enkeltradsvisning". Da får 
man frem et skjermbilde som 
viser alle verdier fra raden, og 
som i noen tilfeller vil være en 
bedre måte å lese 
informasjonen på. Særlig 
gjelder dette tabeller med 
mange kolonner.

Man kan også filtrere på 
kolonnenavn.



Sammenligning av rader

Hvis man velger to rader i en tabell og 
høyreklikker på en av radene kan man 
velge "Sammenlign rader". Man vil da få 
frem et skjermbilde som viser alle felt fra 
begge radene, og hvorvidt de er like eller 
forskjellige.

Dette kan være en effektiv 
feilsøkingsmetode om man har to rader 
som tilsynelatende ikke "oppfører seg 
likt".

Man kan filtrere på feltnavn, og man kan 
velge om man bare vil se verdier som er 
like, forskjellige eller alle verdier.



Vertikale/sorterte faner i produktvedlikeholdet

Tidligere har arkfanene i 
produktvedlikeholdet stått over 
tabellene, og hatt en litt vilkårlig 
sortering, blant annet etter når 
de ble innført i CalWin. Man kan 
nå velge at fanene skal stå 
nedover til venstre for tabellene, 
og man kan velge å sortere de 
alfabetisk.



Skjul utgåtte linjer

I produktvedlikeholdet 
kan man velge å skjule 
utgåtte linjer. Dette er 
et godt alternativ til å 
filtrere på Status-
kolonnen. Man vil da 
også se antall utgåtte 
rader nede til høyre for 
tabell.



Masseendringer

Denne har blitt nevnt tidligere, 
men den er så kjekk at vi tar 
den en gang til :-)

I mange grunndatatabeller i 
CalWin kan man velge et utvalg 
rader, og gjøre samme endring 
på alle. Dette er en funksjon 
som kan gjøre enkelte 
operasjoner mye raskere, men 
den kan også gjøre mye skade 
på kort tid. Brukes med 
varsomhet.



Kapasitetsreservasjon

Man kan reservere kapasitet for kunder, 
kjeder etc. Dette kan typisk være for å 
ivareta viktige enkeltkunder, eller for å 
garantere en viss produksjonskapasitet 
under et større prosjekt.

Når man reserverer kapasitet til en kunde 
vil dette fremstå som brukt kapasitet når 
man plasserer ordrer for andre kunder.

Man kan angi at reservert kapasitet skal 
frigis når man kommer innenfor en gitt 
tidsramme.



Web-link

I systemegenskapene kan 
man angi flettekoder for 
web-lenker. Disse vil bl.a. 
dukke opp på 
ordreskjermbildet. Når 
man klikker på dem blir 
data fra gjeldende kunde 
flettes inn i lenken før den 
åpnes i nettleseren.



Produktrelasjoner

Hvis man fra produktskillearket 
på produktvedlikeholdet 
høyreklikker på et produkt og 
velger "Produktrelasjoner" får 
man frem et skjermbilde som 
viser forskjellige steder hvor 
produktet blir referert til, og som 
påvirker hvordan produktet 
oppfører seg.

Om man dobbeltklikker på en av 
radene i rapporten vil man hoppe 
til det aktuelle stedet hvor man 
endrer den innstillingen.



Styring av verdier i søketabeller

I søketabeller kan man legge til 
bedre styring på hvilke verdier man 
kan legge inn. Man kan f.eks:

• Angi høyeste/laveste verdi for 
tallverdier

• Angi lovlige tekster

• Angi at verdier skal velges fra en 
egendefinert liste

• Angi at verdier skal velges fra en 
liste som kommer fra en 
databasespørring

• Angi at tekstverdier skal ha en 
angitt syntaks (for eksempel et 
EAN-13 nummer eller et 
postnummer)



Dokumentasjon av variantregler

Man kan (og bør) 
dokumentere 
variantregler. Dette kan 
gjøres på regelgrupper 
og regler innenfor 
gruppene via notater. 
God dokumentasjon gjør 
det mye enklere å 
vedlikeholde oppsettet.



Dokumentasjon av frie felter

Det er en del tabeller hvor man kan 
benytte såkalte "Frie felter". Disse 
feltene har ingen innebygd 
funksjonalitet i CalWin, og bruken av 
dem er således helt fri. Tidligere het 
disse feltene "F1-F10" (tallverdier) og 
"S1-S10" (tekstverdier). Man kan nå 
dokumentere disse, gi dem egne navn 
og styre hvilke verdier som kan legges 
inn.

Man kan f.eks angi at felt ikke skal 
være synlig i det hele tatt (ved i gi det 
et blankt navn) eller si at kolonnen 
kun skal godta gitte verdier.



Frie felter for ordrer og linjer

Det er støtte for opptil 
tre frie kolonner for 
ordrer og linjer som 
vises i 
hovedskjermbildet og i 
ordreskjermbildet. Man 
kan angi et navn for 
kolonnen og en 
spørring som gir 
verdien.



Hurtigtaster

Mange operasjoner kan gå raskere 
hvis man bruker hurtigtaster. De 
fleste skjermbildene i CalWin har 
minst noen slike. Hvis man klikker 
på systemikonet øverst til venstre i 
et skjermbilde kan man få frem en 
liste over hurtigtaster som gjelder 
for det vinduet.



Fargeindikator på pålogging

Hvis man har flere 
tilkoblinger, for 
eksempel til et 
testdatasett, kan 
man tilordne 
"fargetema" til 
dem, slik at man 
lettere ser hvilket 
sett man jobber 
mot.



Avviksmaler
Med avviksmaler kan man 
gjøre avvik "nesten" 
ferdig. Dette kan brukes i 
tilfeller hvor det er et 
begrenset antall ting som 
kan gå galt, og man 
ønsker at det skal være 
raskt å opprette avvik.

Man kan også angi at 
avvik automatisk skal 
opprettes uten noen 
brukerpåvirkning i det 
hele tatt.

På sjekkpunktprofilen angir man hvilke avviksmaler som skal være tilgjengelig, og når operatør da velger å opprette et 
avvik vil han raskt kunne velge mellom angitte maler, og eventuelt fylle ut resterende verdier.



Visning av tegning fra innside

• En kan nå vise produkt også fra innside

• For å få tegningen til å se mest mulig riktig ut fra innside må en 
justere litt på verdier i nye felt for tegnebredde for innside

• Illustrasjonsskript kan også i noen tilfeller trenge justering

• En kan bestemme standard visningsside på produktkoden

• En kan bestemme visningsside på rapporter eller la rapporten følge 
standard visningsside fra produkt



Tilpasning av skjermbildet

• Tilbakestille skjermbildet når du har rotet det til

• Ny kolonnevelger

• Beste tilpassing av kolonnebredde



Begrensede rapporter

• Kun noen bruker skal ha tilgang til enkelte rapporter

• Kun noen brukergrupper skal ha tilgang til rapporter



Farger og glans

• Fargeoppsett RAL/NCS
• Forhåndsdefinerte valg

• Fargeglans
• Forhåndsdefinerte valg

• Lav dekkevne
• Et valg i oppsett av forhåndsdefinerte farger

• Kan gi pristillegg



Variant – Produktbeskrivelse - prefix

• Det er nå mulig å angi et "Produktbeskrivelse-prefix" på varianttype 
og produktgruppe-varianttype.

• Dette prefixet legges til før variantbeskrivelsen når produktbeskrivelse 
genereres.

• En kan dermed unngå å f.eks. ha "Glass:" først i alle glass-
varianttekster ved å sette "Produktbeskrivelse-prefix" på glass-
varianttypen til ''Glass".



Bue-segmentering på ordrelinje

• Nytt i 2019

• Segmentering av buede deler kan nå konfigureres på ordrelinje og 
CalWin lagrer ut data for produksjon av buet del ut fra segmentene. 

• Litt oppsett i grunndata kreves.



Sammenføyninger av deler

• Ny funksjonalitet i 2019 typisk for bruk på skrå produkter

• Skript kan nå beregne sammenføyninger ut fra blant annet vinkler på 
delene som skal sammenføyes. 

• Bruker kan nå endre på sammenføyninger på deler på hver ordrelinje



Overstyre varenummer på ordrelinjenivå

• Det er nå mulig å overstyre varenummer på ordrelinjenivå. Det gjøres 
ved å gå inn på deler->varebehov og velge "bytt vare".

• Til bruk dersom lageret f.eks. er tom for en vare men har en annen 
tilsvarende vare typisk i en større størrelse som kan brukes som 
erstatning.



Ventil. Diverse nye muligheter for plassering.

• Plassering i post, losholt og sidekarm



Glassfiltrering

• Energiklasser (opptil 5 egendefinerte)

• Funksjoner. Fast definerte funksjoner, men 3 sikkerhetsfunksjoner med 
egendefinerte navn
• Soldempende
• Selvrensende
• Støydempende
• Sikkerhet 1..3
• Brannbeskyttende
• Dekor
• Antikondens
• Trykkutjevnet

• Standard glass

• Fritekst filter



Foringer

• Mulighet for foring som går over kun deler av en karmside.

• Typisk brukt når et produkt står tett inntil et annet produkt med 
forskjellig høyde



Produktklassifisering

• Det er nå mulig å definere klassifiseringer, typisk "Brann", "Lyd" og 
"Sikkerhet", og «Rømningssikkerhet» og la CalWin beregne hvilke 
klassifiseringer et produkt tilhører, ut fra oppsett og eventuelt skript.

• Beskrivelsesteksten for et produkts klassifiseringer blir lagt til 
produktbeskrivelsen før eller etter varianttekstene.

• Varelinjer lagrer også sine klassifiseringer til ny tabell 
"SaleslineClassification« for å kunne brukes til rapportering.



Sjekkpunktforbedringer del 1

• Vis sjekkpunktinformasjon i "Deler" i konstruksjonsskjermbildet

• Auto-kvittering av andre sjekkpunkt

• Nullstilling av sjekkpunkt

• Mulighet til å bestemme om grid skal kunne sorteres og filtreres

• Mulighet til å konfigurere hvilke sjekkpunkt og arbeidsområder 
kommentarer skal vises for i sjekkpunktprofil



Sjekkpunktforbedringer del 2

• Mulighet til å opprette pakkeplan, kolli, ny pall blant annet

• Ny type handling for å utføre Maskinlink prosjekt, og kopiere 
resulterende filer til en filkatalog, er implementert

• Støtte for å gjøre HTTP kall ved ferdig og/eller påbegynt kvittering

• Menyvalg for å kunne velge å reprodusere på sjekkpunktskjermbildet.

• Dokumenter som er knyttet på linjenivå, kan kun vises på aktuelle 
linjer i sjekkpunkt

• Mulighet til å bestemme på sjekkpunkt hvilke dokumenter som skal 
vises (via bruk av tags)



Sjekkpunktforbedringer del 3

• Det er nå mulig å velge flere rader i sjekkpunktskjermbildet. 
Dette må slås på i sjekkpunktprofil.
Til bruk ved:
• - Utskrift

• - Kvittere ferdig/startet

• - Angre kvittering ferdig/startet

• - Legge til kommentar

• - Opprette avvik

• - Reproduksjon



Dokumenter og tagger

• Dokumenter kan tilknyttes ordre, ordrelinjer, prosjekter, produkter, 
varer, varianter og elementer

• Tagger kan brukes til å bestemme hva dokumentene skal brukes til.
• Tagg for variantvalg-dialog dokumenter angis i Data->Systeminnstillinger-

>Parametre

• Dokument tagger for automatiske vedlegg til rapporter settes opp pr rapport i 
Data->Rapportoppsett

• Dokument tagger for visning av dokumenter i 
sjekkpunktkvitteringsskjermbilde settes opp pr sjekkpunktprofil i Data-
>Produksjon


