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Introduksjon
• Denne presentasjonen går gjennom endringer i Jara
NetBusiness, 15. april 2013.
• Det forutsettes at brukerne allerede er kjent med
eksisterende funksjonalitet i Jara NetBusiness
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Ny versjon av Jara NetBusiness (Siebel)
Plattformen Siebel, som Jara NetBusiness bygger på, oppgraderes fra Siebel 7.7
til 8.1 Årsaken til oppgraderingen er:
•

Sikre stabil tilgjengelighet

•

Fremtidsrettet plattform og applikasjoner

•

Support fra leverandører

•

Økt robusthet

Oppgraderingen medfører minimale endringer i funksjonalitet i forhold til
dagens versjon.
Oppgraderingen vil medfører følgende endringer for brukerne:
•

Endring i påloggingsprosedyren via www.jara.no

•

Brukerprofilen (User preferences) må legges inn på nytt og tilpasses av hver enkelt bruker

•

Internet Explorer oppsettet må verifiseres/endres før ny versjon tas i bruk

•

Brukere med sentralisert programvaredistribusjon lokalt, må sikre at nødvendige
oppdateringer blir ivaretatt

•

Noen endring i layout

Mer informasjon om endringene vil du finne under egne avsnitt i dokumentet.
NB!!!! Ny versjon av Jara NetBusiness vil IKKE medføre endringer på B2B

Systemkrav og krav til nettleser
Ny versjon av Jara NetBusiness støtter følgende operativsystem:
•

Windows XP SP3 og høyere (32-bit)

•

Windows Vista SP1 og høyere (32-bit og 64-bit)

•

Windows 7 (32-bit og 64-bit)

•

Windows 8 (Ikke bekreftet støttet. Benyttes på egen risiko og eget ansvar)

Ny versjon av Jara NetBusiness støtter følgende nettlesere:
•

Internet Explorer 7.0 og 8.0, 32 bit versjon

64 bit versjon av Internet Explorer er ikke støttet av ny versjon
Tabbed browsing er kun støttet for en aktiv sesjon av gangen. Ønskes det å
kjøre flere sesjoner av Jara NetBusinesss samtidig, må nytt vindu åpnes. Dette
gjøres ved å velge nedtrekksfeltet "File" og velge "New Session". Et nytt vindu
av Internet Explorer vil komme opp og du logger deg på vanlig måte via
www.jara.no
Telenor planlegger en oppdatering av Jara NetBusiness, som vil medføre at Jara
NetBusiness vil håndtere flere typer nettlesere og versjoner. Ambisjonen er
implementering i løpet av 2013.

Innstillinger i Internett Explorer 7 og 8
For at ny versjon av Jara NetBusiness skal fungere tilfredsstillende i Internet
Explorer 7 og 8, må følgende innstillinger på brukernes PC oppdateres/sjekkes:
•
•

Trusted Sites (Klarerte områder) : Her må www.jara.no legges inn i stede for www.
wholsale.no
Pop-Up Blocker: Hvis Pop-Up Blocker er aktivert må www.jara.no legges inn som et
tillat område

En komplett oversikt over anbefalt oppsett finner du ved å trykke her. Det anbefales at
oppsettet på den enkeltes PC sjekkes opp mot anbefalt oppsett.

Dersom din bedrift har sentralisert programvaredistribusjon må din IT ansvarlig
i din bedrift involveres for å endre dette for alle brukerne i din bedrift. Dere vil få
tilgang til ActiveX filene som din IT ansvarlig trenger for å bygge en plugin for
ActiveX ved å trykke her.

Ny innloggingsprosedyre (1/2)

Du vil fortsatt kunne logge deg på
fra samme steder/sider i
www.jara.no som før.
Du vil nå kun ha tilgang til knappen
"Logg in". Når du trykker på denne
"knappen" vil du komme inn i et
nytt vindu hvor du legger inn ditt
brukernavn og passord i
henholdsvis feltet "User ID:" og
"Password:"
Dersom du har lagret en direktelink
til Jara NetBusiness som
bokmerke/favoritt, så vil ikke
denne fungere lenger. Vi anbefaler
at du alltid logger inn via jara.no

Ny innloggingsprosedyre (2/2)

Første gang du loger deg på ny
versjon av Jara NetBusiness, vil du
få opp to vinduer. I det første
vinduer trykker du på "Auto Fix" og
i det andre vinduet trykker du på
"Run".
Disse to vinduene må du akseptere
for at nye ActiveX-komponenter ,
som er nødvendige for at Jara
NetBusiness skal fungere, blir lastet
ned og installert på PC'en din.
Etter at du har akseptert disse to
vinduene, vil du komme inn i Jara
NetBusiness.
Du vil ikke få opp disse vinduene
neste gang du logger deg på.

Endringer i Layout (1/2)
Endringen i layout består i hovedsak av at noen av hovedappletene har fått et
icon i tillegg til navnet, samt at fargen på hoved- og underappleter har fått en
lysere blåfarge. I tillegg så kommer teksten "<Case Required>" frem i alle
feltene, som ikke er datafelt, når du trykker på knappen "Query" for å kjøre et
søk.
Utforming for øvrig, med noen endringer i Quote modulen, vil være som før. Mer
informasjon om endringene i Quote modulen vil du finne under eget avsnitt i
dokumentet.
Nye appleter:

Endringer i Layout (2/2)
Eksempel på skjermbilde til ordre modulen:

Eksempel på skjermbildet hvor knappen Query er trykt på:

Brukerprofil (User preferences)
Ved overgang til ny versjon vil brukerprofilen til den enkelte bruker bli satt til
standard oppsett. Dette kan medfører at rekkefølgen og hvilke felter som er
tilgjengelig kan ha endret seg.
Endring av oppsettet i alle moduler kan utføres ved å benytte funksjonaliteten "Columns
Displayed". Du får tilgang til funksjonaliteten ved å trykke på nedtrekksfeltet "Menu" og
velge "Columns Displayed", alternativt benytte hurtigtase Ctrl+Shift+K. Du vil nå ha
mulighet for å velge hvilke felter som skal
være tilgjengelig og i hvilken rekkefølge.
Etter at endringen er utført trykker du på
feltet "Save".
Alternativ måte å endre på rekkefølgen
på de enkelte feltene, er å klikke på og
holde nede musetasten samtidig som du
drar feltet til ønsket plass.
NB! For å beholde skjermbildeoppsettet
til neste gang du logger deg på, må du
klikke på "Logout" knappen etter at
endringen er utført.
Du vil også finne informasjon om dette på www.jara.no under opplæring og
dokumentet "Jara NetBusiness opplæringsmoduler for eksterne brukere" og
emnet "Andre funksjoner".

Endringer i Quotes modulen (1/4)
Feltene "Initial Price" og Price pr Mo" (4 forskjellige felter) vil ikke være synlige
under "Line Item Detail" før statusen på Quoten endres til "Completed"

Endringer i Quotes modulen (2/4)
Feltet "Entreprise" som du finner under Quote Line Item Detail har endret navn
til "Request Manual Estimation"

Endringer i Quotes modulen (3/4)
Feltet "No of Fiber Pairs" er fjernet i ny versjon både fra Quote Line Items List
applets og Quote Line Item Detail form applest.
I gammel versjon:

I ny versjon:

Endringer i Quotes modulen (4/4)
Feltet "Address ATP A" er fjernet i ny versjon fra Quote Line Item Detail form
applets.
Gammel versjon:

Ny versjon:

Forenkling i Quotes modulen på kapasitetsprodukter (1/2)
For alle digitale kapasitetsprodukter vil bare Sub-produkt/attribute "Hastighet"
være påkrevet å legge inn og det vil bare være feltet "Hastighet" og "Enhet"
som vil være synlig under appleten "Attributes".
Det er bare attributet "Hastighet" som er nødvendig for å kunne utføre
prisberegning på disse produktene. Derfor er øvrige attributer fjernet fra Quote
modulen.
For kapasitetsproduktene "Fiberpar" (nytt navn på produktet "Mørk Fiber") og
"Enkeltfiber" (nytt produkt), er det ikke nødvendig å legge inn noen attributer
på Quoten.
Andre attributer, relatert til disse produktene, vil være tilgjengelige og synlige
under ordremodulen. Snus Quoten til en bestilling, må påkrevede og andre
attributer legges inn i ordremodulen.
For vedleggs produkter, som for eksempel Digitale Leide Samband og Telelosji,
vil det ikke være noen endring fra dagens versjon av Jara NetBusiness.

Forenkling i Quotes modulen på kapasitetsprodukter (2/2)
Eksempel på attributer for kapasitetsproduket
Digital Ethernet (> 2 Mbps):

Eksempel på kapasitetsproduktet Fiberpar:

Tilgjengelige hastigheter på digitale
kapasitetsprodukter (1/2)
Som følge av tidligere varslet salgsstopp på leveranse av diverse hastigheter
gjeldene fra 1. januar, så medfører dette endringer i hvilke hastigheter som kan
velges på de forskjellige produktene i Quote- og ordremodulen.
Som en følge av endringene på tilgjengelige hastigheter, så er noen av
produktnavnene endret.
På neste side vises produktene og hvilke hastigheter som er tilgjengelige:

Tilgjengelige hastigheter på digitale
kapasitetsprodukter (2/2)
Digitale kapasitetsprodukter med tilgjengelige hastigheter:
Produktnavn

Gammelt
produktnavn

Digital Ethernet (> 2 Mbps)
Digital Ethernet (64 Kbps og 2 Mbps)

Tilgjengelige
hastigheter
4352, 10, 20, 50, 100, 150

Digital Ethernet (nx64 Kbps)

64, 1984

Digital punkt til punkt (nxVC)

10, 20, 42, 45, 60, 84, 90, 126,
135, 155, 310, 465, 622

Digital punkt til punkt (> 2 Mbps)

155, 622

Digital punkt til punkt (64 Kbps og 2 Mbps)

Digital punkt til punkt (nx64
Kbps og 2 Mbps)

64, 1984, 2048

Digital Multiaksess Hovedaksess (2 Mbps)

1984

Digital Multiaksess Hovedaksess (> 2 Mbps)

155, 622

Digital Multiaksess Underaksess (nx2 Mbps)

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Digital Multiaksess Underaksess (> 10 Mbps)

45, 155

Digital Multiaksess Underaksess (64 Kbps og
2Mbps)

Digital Multiaksess Underaksess
(nx64 Kbps og 2Mbps)

Optisk Kanal
Fiberpar (nytt navn på produktet Mørk Fiber)
Enkeltfiber (nytt produkt)

64, 1984, 2048
1000, 10

Mørk Fiber

Hastighet velges ikke
Hastighet velges ikke

Nytt kapasitetsprodukt "Enkeltfiber" (1/4)
Samtidig med ny versjon av Jara NetBusiness, lanseres det et nytt produkt
under "Mørk Fiber". Dette produktet heter "Enkeltfiber". Samtidig vil dagens
produktnavn "Mørk Fiber" endre navnet til "Fiberpar".
Du vil derfor ha to produkter under produktet "Mørk Fiber":
• Fiberpar (dagens produkt "Mørk Fiber")
• Enkeltfiber (nytt produkt)
For mer informasjon om produktet vises det til produktbladet til "Mørk Fiber",
som du vil finne på www.jara.no under Produkter.
Produktet bestilles på samme måte som "Mørk Fiber" bestilles i dag, ved å legge
inn en prisforespørsel (Quotes) først, som deretter snus til en bestilling.
Ingen attributes er nødvendig å legge inn på Quoten for å få utført
prisestimering. Påkrevde og andre attributes relatert til produktet, legges først
inn i ordremodulen når bestillingen skal sendes inn.
Attributes legges inn ved å gå inn i "Product Configuration". Under Product
Configuration vil du finne tre appleter, "Terminering/Fremføring",
Tilleggstjenester" og "Avtaleforhold", som du må gå inn i for å få lagt inn
påkrevde og andre attributes.

Nytt kapasitetsprodukt "Enkeltfiber" (2/4)
Eksempel Quote modulen:

Eksempel ordremodulen:

Nytt kapasitetsprodukt "Enkeltfiber" (3/4)
Attributes under "Terminering/Fremføring"

Attributes under "Tilleggstjenester"

Nytt kapasitetsprodukt "Enkeltfiber" (4/4)
Attributes under "Avtaleforhold"

Redusert informasjon i underappleten
Audit Trail i Ordre modulen
Informasjonen "Employee Name", i under appleten "Audit Trail" i Ordre
modulen, vil ikke være tilgjengelig i ny versjon av Jara NetBusiness. Det vil nå
bare være feltet "Employee Login" som vil gi informasjon om hvem som har lagt
inn/endret på informasjon på ordren.
Gammel versjon av Jara NetBusiness:

Ny versjon an Jara NetBusiness:

