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Servicepack 10  
 

För Pyramid Business Studio version 3.41A  
(2016-02-26) 

 
 

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på problem som har konstaterats i Pyramid. 
Dokumentet innehåller beskrivning indelat enligt turordningen för släpp av förhandssläpp, officiellt 
släpp och tillägg. Vill du se en historik för tidigare servicepack sammanställt baserat på 
moduler/rutiner, se 341asp.pdf. 
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3.41A10F – Släpptes 2014-09-12 
Mellan förhandssläpp 2014-09-12 och officiellt släpp 2014-09-19 gjordes inga justeringar i 
servicepacket.  

Krut 
Runtime version: 1.038.102.144 

Automatiska registerkonverteringar 
Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar. 

Företag, lu 20 

Klientinstallationer och övriga installationer 

PHONE EDITION OCH PDA SOLUTIONS  
Ny version av mwesetup.exe med .NET-programvara måste installeras på webbservern. Den 
nya versionen innehåller bland annat nya ikoner och bilder för PDA Solutions.  

NY INSTALLATIONSMENY 
Installationsmenyn för Pyramid Business Studio har uppdaterats. Det finns en motsvarande 
webbsida på www.unikum.se/installationsmeny. 

SPRÅKFILER SAMT RAPPORTER OCH INFOBILDER 
De senaste språkfilerna ingår i 3.41A sp10F. Installera sp 10F och logga därefter in med 
språk EN för att se översättningar som medföljer programmet. 
Notera att Språkstudion i Pyramid Business Studio kan användas för att översätta dialoger, 
menyer, ledtexter etc. till andra främmande språk i Pyramid.  

F1-hjälp 

F1-HJÄLP HAR ÖVERSATTS TILL ENGELSKA FÖR FÖLJANDE FILER.  
F1-hjälp för Flerlager (Locations), Lagerplatser/Batch (Stock Pos./Batch), Variantartiklar 
(Variant Items), Serienummer/Serviceorder (Serial No./Service Order), MPS (Manufacturing 
(MPS)) och Studior (Studios) har översatts till engelska.  
Hjälpfilerna finns tillgängliga efter installation av hjälpfilspaket 10 och servicepack 10 vid 
inloggning med språk Engelska.  
Notera att om servicepack 05 inte har installerats, krävs det att arbetsplats-installation körs 
efter installation av servicepack 07. Detta för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt. 

Grundregister och system 

TICKER 
Färger i diagram visas enligt inställningar i Grafik/Gruppera. 
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741 JUSTERA PROJEKT 
Kommando Byt projekttyp. Om inte Delsystem 1, Projektmodulen är installerad går det inte 
att ändra till en icke debiterbar projekttyp om ursprung är order eller faktura.  

780 BLANKETTSET 
Standardblanketter, format ORPL, Plocklistor har fått egenskaper för texthanteringen. Nu 
finns egenskaper för Kundtext, Artikeltext, Ej orderhuvudtext och Ej orderradstext. Dessa 
egenskaper tas sedan hänsyn vid utskrift av blanketten i rutin 412 Totalleverans. 

791 EGENSKAPER PYRAMID 
Lager/inköp 

• Ny egenskap ”Kommande inlev. räcker, varna” i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, 
fliken Behovsanalys. Läs mer om detta i avsnittet om Order/Lager/Inköp. 

870 SEVEIMP 
Gick inte att läsa in aktivitetstexter. 

850 PTC MONITOR 
Nytt PTC-uppdrag i rutin 850 PTC Monitor, Påminnelse attest e-line, för att påminna om 
attest av order. Läs mer i avsnittet om Nya e-line. 

880 STÄDA REGISTER 
Rättning så att städning av projektrader fungerar även med fria artiklar.  

8020 UTSKRIFTSCENTRAL  
Det är nu möjligt att skriva ut en kopia av de kreditfakturor som skapas vid 
förskottsbetalning i rutin 220 Inbetalning. Det görs genom att göra urval på fakturanumret på 
listan Kontoutdrag kund FS. 
Makulerade fakturor kommer inte längre med på Kontoutdrag kund. 
Rader med nollbelopp kommer inte längre med på listan Periodisk sammanställning. 
Numera finns ett nytt format för Lagervärdeslistan, Lagervärde EX (ALVEEX) som kan 
skrivas till fil för att öppnas i Excel.  

Access Link/ODBC-koppling 

766 ACCESS LINK/ODBC-KOPPLING 
På grund av begränsningar i Microsoft Access gällande maximal poststorlek finns nu 
möjligheten att begränsa poststorleken i rutin 766 Access Link/ODBC-koppling. 

Autogiro 

ALLMÄNT 
Bankgirot har bestämt att det inte längre är möjligt att ansluta nya betalningsmottagare till 
autogirofunktionen ”Medgivanden tecknade med bankgironummer” utan bankkontonummer 
ska användas istället. Ändringen gäller inte befintliga betalningsmottagare som använder 
funktionen, de kommer att kunna fortsätta att ansluta Medgivanden tecknade med 
bankgironummer tills vidare. 
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236 AUTOGIRO BANKGIRO 
Tar numera hänsyn till egenskapen Företag bankkontonr i rutin 791 Egenskaper Autogiro vid 
skapandet av bankgirofiler. 

237 AUTO-INBETALNING 
Tar numera hänsyn till egenskapen Företag bankkontonr i rutin 791 Egenskaper Autogiro vid 
inläsningen av medgivandefiler. 

791 EGENSKAPER AUTOGIRO 
Ny egenskap Företag bankkontonr. Markera egenskapen om bankkontonummer ska 
användas vid Autogiro. Redan befintliga autogirokunder hos Bankgirot ska inte uppdatera 
egenskapen utan det krävs bara för nya kunder hos Autogirot.  

e-line (gammal) 

VARIANTARTIKLAR 
Sista bilden i en matrisvisning visades inte på produktsidan. 

 
Viktigt!  

För att rättningar gjorda i HTML-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 
Uppskick webbserver, urval Grundsystem. 

e-line (ny) 

ATTEST ORDER 
Om orderläggaren har egenskap att attestering måste nu attestant väljas på kassasidan under 
Övrig information. Comboboxens innehåll kan styras via rutin 791 Egenskaper e-line 
listlayout och listan ”Kassasidan, attestant”. När ordern läses in i Pyramid är det endast vald 
attestant som får meddelande om att det finns order att attestera. 
Nytt PTC-uppdrag i rutin 850 PTC Monitor, Påminnelse attest e-line, för att påminna om 
attest av order. Egenskap för hur många timmar det ska gå mellan påminnelserna. 

FAVORITLISTOR 
Favoritlistorna kunde felaktigt visa rader från andra favoritlistor. 

INTERNETBETALADE ORDER 
Om en interntbetalad order med tillhörande acontofakturor ändrades så att det vid fakturering 
resulterade i en kreditfaktura så plockades frakt- och expeditionsavgift bort. Nu görs kontroll 
på om ordern är internetbetald och har tillhörande acontofakturor, då plockas inte frakt- och 
expeditionsavgift bort på kreditfakturan. 

KLARNA FAKTURA 
Vid betalning med Klarna Faktura tillåts endast antal av en produkt i heltal. Skulle en order 
innehålla produkter med antal i decimaler erhålls nu meddelande om att detta inte tillåtet vid 
betalningssätt Klarna Faktura. 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


341A10F.doc  2016-03-02 
 
 

 
        341A10F.doc / Sid 6 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4789  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

MOMSKOD PÅ E-HANDELSORDER 
Vid inloggning och byte av leveransadress på kassasidan så hämtas nu momskoden från 
landet som första prio. 
1. Landskoden på leveransadressen och dess momskoder e-line 
2. Momskod från projekttypen 
3. Momskod från kunden (kundposten) 

NÄSTA LEVERANSVECKA 
Datumformatet har ändrats från ÅÅVVD till ÅÅÅÅ-MM-DD. Om dagen inte är angiven blir 
det på fredagen. 

ORDERÖVERSIKT ATTESTANT 
För användare som har attesträtt visas nu order som ska eller har attesterats även under valet 
Internetorder. 

PRISLISTA  
På blanketten WAPL finns nu delformat för rubriker, Varugrupp och Artikeltyp, tillgängliga. 

PRISVISNING 
Ny egenskap i rutin 791 e-line Produktinformation, fliken Priser, för att visa priser utan 
decimaler om decimalerna är .00. 

SÖKOPTIMERING 
Beskrivning för varugrupp och skyltning: 

Det är nu möjligt att ange beskrivning även för varugrupper och skyltningar i respektive 
rutin. 

Originallänk: 
Om en artikel finns på mer än ett ställe på hemsidan, bör det anges vilken länk som är 
originallänken för att undvika att sökmotorerna uppfattar innehållet som duplicerat. 
Nu sätts en ”canonical link” (originallänk) som hänvisar till original-artikellänken. Vilken 
länk som anses som originallänk bestäms av artikelns högsta placering i navigeringsträdet. 
Om det skulle vara så att det ligger t ex. rea eller nyhetsskyltningar överst i trädet som inte 
önskas som originallänkar så finns möjlighet att på skyltningen markera en egenskap i 
rutin 3913 Skyltningar under fliken Sökoptimering för att undanta innehållet i skyltningen 
som originallänkar. Finns artikeln dock endast i denna skyltning kommer ändå länken att 
användas. 

Observera!  
Görs ändring i skyltning med ovan nämnda egenskap behöver navigeringsträdet publiceras 
igen via rutin 3915 Navigeringsträd. 
 

Flera domäner: 
Om flera olika domäner kopplas till en e-handel bör inte alla indexeras av sökmotorerna 
för att undvika duplicerat innehåll. 
Vilken domän som ska indexeras bestäms nu via ny egenskap ”Domän” i rutin 791 
egenskaper e-line, Layout och verktyg, fliken Sökoptimering. Anges utan ”http://”. 
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Observera! 
Anges felaktig domän, exempelvis ”abc.se” kommer ingen sida alls att indexeras! 
Kontrollera därför gärna i källkoden på e-handeln med en domän som ska indexeras, att 
den inte har fått tagg som förhindrar indexering. Nedan tagg ska inte finnas på den domän 
som önskas indexerad. 
<meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW"> 

Viktigt! 
För att rättningar ska slå igenom på Internet måste uppskick göras i rutin 3972 Uppskick 
webbserver, urval Grundsystem. Även WTS-tjänsten ska startas om. 

e-säljare/iPad 

APPEN 
Sök kund är omarbetad och fonetisk sökning är införd, dessutom sker sökningen mot fler fält 
i kundregistret. 

Observera!  
Kräver att snabbsöken är aktiverad på WTS-tjänsten. 

Vid registrering av kund ärver nu kunden egenskaperna från kundtyp och land. 

874 BEHÖRIGHET 
Funktionsbehörighet för att styra om säljaren ska kunna ändra priset i appen. 

Fakturering 

210 FAKTURAUNDERLAG 
Avgifterna frakt och expeditionsavgift hämtar nu momskod enligt prioriteringsordning: 
 1. Momskod i orderhuvud 
 2. Momskod enligt rutin 791 egenskaper Försäljning 
 3. Momskod 1 (25%) 

Flerlager 

ORDERRUTINER 
Om det är inställt att en kontodimension ska hämta lagerplats kommer den alltid att hämta 
lagerplats från flerlagret. 

467 LAGEROMFÖRING 
Om egenskaperna i rutin 791 Egenskaper Flerlager var satta till automatisk ut- och 
inleverans avslutades inte lageromföringen automatiskt.  

8020 UTSKRIFTCENTRAL 
Nu finns nytt format av Lagervärdeslista för utskrift till fil som kan öppnas i Excel. 
Lagervärde E, format ALLVEX.  
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Importrutiner 

3821 ORDER 
Om importerad projektgrupp saknas, stannar ordern i importrutinens arbetsregister där 
manuell registrering av projektgrupp är möjlig. 

3830 FAKTURAUNDERLAG 
Ny hantering av fakturakund vid import av fakturaunderlag. Ange #12383 = $ för att ordern 
INTE ska gå till fakturakunden. Underlaget skapas utan Fakturakund. 

3861 INLEVERANSER 
Inköpskonto hämtades inte korrekt vid import av inleveranser. 

Kassa 

3110 KASSAFÖRSÄLJNING 
Order med projektstatus Spärr kunde öppnas i kassan. Detta är nu åtgärdat. 

3150 PRESENTKORT 
Presentkort togs felaktigt bort trots att användaren svarade nej på frågan om presentkortet 
skulle tas bort.  

Kedjemodulen 

430 INKÖP 
Förbättrad hantering av artiklar som är spärrade på huvudkontoret. 

Koppling TA-system 

411 UTLEVERANS 
Visar betalande kundnummer i dialogen Transportdata vid utleverans. Fältet är även 
tillgängligt för ändring när Tredje part är vald för kunden i rutin 720 Kunder fliken Övrigt. 

720 KUNDER 
Nu kan kollislag anges i fliken Övrigt. Fältet är även tillgängligt vid utleverans i dialogen 
Transportdata.  

821 LEVERANSVILLKOR 
Nytt fält för Incoterms. 

Lagerplatser/Batch 

411 UTLEVERANS 
Om egenskapen "Varna vid brist" i rutin 791 Egenskaper Försäljning hade "Saldo 
understiger best. punkt" markerad kom varningen felaktigt upp för lagerplatsartiklar vid 
utleverans i 411 Utleverans.  
Om lagerplatser har reserverats vid orderläggning och rest nollas vid utleverans avreserveras 
nu resterande lagerplatser.  
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467 LAGEROMFÖRING 
Kostnad blev fel på inleverans vid lageromföring från ett lager utan lagerplatshantering till 
ett lager med lagerplatshantering.  

Materialplanering 

515 PRODUKTIONSDOKUMENT 
Tillverkningsrader med negativt återstående antal kommer med på plocklistan MPLO. 

530 ÅTERRAPPORTERING 
Vid återrapportering av lagerplats-produkt fick inte transaktionerna konto, kostnadsställe och 
dimensioner. Detta påverkar kostnadsbokföringen. 

MPS 

522 OPERATIONSHANTERING 
Transaktioner uppdaterades inte med Lager vilket påverkade kostnadsbokföringen. 

523 KÖRPLAN 
Tid enligt närvarostämpling från rutin 3510 Tidstämpling tolkade felaktigt 
frånvarostämplingar som närvaro. 

Order/Lager/Inköp 

410 ORDER 
Orderrader som skapats via specialprisregler vid spara order kom inte med vid utskrift av 
orderradsetiketter.  

411 UTLEVERANS 
Numera går det att utleverera kontrakt.  

412 TOTALLEVERANS 
Efter att ha gjort ett urval fungerar det nu att ta bort order eller orderrader från listkontrollen 
genom att trycka delete.  

430 INKÖP 
Infobilden visade inte rätt information från betalningsvillkorsregistret vid val av leverantör. 
Vid överföring av inköpsanmodan hämtades inte rabatt från artikeln då egenskapen "Kostnad 
från order" var vald på inköpsanmodan. 

433 INKÖPSBEREDNING 
Vid överföring av inköpsanmodan hämtades inte rabatt från artikeln då egenskapen "Kostnad 
från order" var vald på inköpsanmodan. 
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470 BEHOVSANALYS 
Ny egenskap ”Kommande inlev. räcker, varna” i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken 
Behovsanalys. Egenskapen är standardmässigt markerad. Lämnas den omarkerad är det 
möjligt att alltid få förslag på uppkommet behov, även om inleveranser längre fram i tiden 
täcker behovet. 
Makulera analyser tog inte bort all information vilket kunde leda till att nya analyser ärvde 
felaktiga inköpsförslag. 

PDA Solutions 

FRÅGA PRIS 
Ny rutin tillgänglig under Infostudior. Nu kan du smidigt och enkelt säkerställa 
kampanjpriser och prisetiketter genom att skanna artikelkoden eller EAN-koden.  

PDA INLEVERANS 
Ny sigillhantering. Ordern läses in till leveransregistret och sätter sigill när inköpsnummer 
har angivits. Inköpet behåller sigillet till dess att Verkställ eller Avbryt används.  

PDA UTLEVERANS 
Nu finns möjligheten att välja blankettset på orderfliken.  
Flakmeter och kollislag kommer nu med vid koppling till TA-system.  
På fliken Avsluta räknades inte summan av volymen ut.   
Ny sigillhantering. Ordern läses in till leveransregistret först när du trycker på Fortsätt eller 
Parkera, då sätts även sigill på ordern. Ordern behåller sigillet till dess att Verkställ eller 
Avbryt används.   
I listkontrollen Rader finns följande två nya fält tillgängliga:  

#10001 Antal i plock 
#10002 Artikelsaldo - Antal i plock. 

414 PDA UTLEVERANS 
Timern som uppdaterar listkontrollen kunde göra så att fel adress skrevs ut på blanketterna i 
samband med utleverans. 

Phone edition 

MOBIL ARBETSORDER - ARBETSORDERLISTA 
Ny egenskap för att visa obokade order (via projektstatus) för respektive signatur.  
Obokade order visas på leveransdag och inte på projektdatum som tidigare. Om enbart 
leveransvecka anges, exempelvis 1434, så används måndag i leveransveckan. Dock används 
i det fallet projektdatum om det ligger i samma vecka.  
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MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER 
Leveransadressen som visas vid ny order tar nu hänsyn till egenskapen "Lev.adress från 
serienr" i rutin 791 Egenskaper Serviceorder. 
Nu finns möjligheten att välja leveransadress på nya order. 

TIDRAPPORTERING 
Även överförda kostnadstransaktioner visas nu. De är markerade med * och är inte klickbara. 

Projekt 

110 PROJEKT 
Vid registrering av setartikel måste inte Lev.vecka anges.  
Vid registrering av setartikel med artikel som inte är debiterbar och som behöver 
kompletteras räknades normalpris fram utifrån kostnaden om fokus passerade kalkylpris.  
Projektrader som skapats via specialprisregler vid spara projekt kom inte med vid utskrift av 
orderradsetiketter.  

Serienummer/Serviceorder 

110 PROJEKT 
Om du har egenskapen reservation av serienummer vid orderläggning visas nu 
serienummerdialogen även vid registrering av setartikel.   

410 ORDER 
Om du har egenskapen reservation av serienummer vid orderläggning visas nu 
serienummerdialogen även vid registrering av setartikel.  

411 UTLEVERANS 
Om serienummer har reserverats vid orderläggning och rest nollas vid utleverans 
avreserveras nu resterande serienummer. 

431 INLEVERANS 
Inköpspris i rutin 431 Inleverans uppdateras från serienummer. Om du vill inleverera till 
olika kostnader måste fortfarande olika inleveranstransaktioner skapas.  

7510 SERVICEORDER 
Om du har egenskapen reservation av serienummer vid orderläggning visas nu 
serienummerdialogen även vid registrering av setartikel.  

7575 UNDERHÅLLSSERVICE 
Nu hämtas korrekt blankettvariant då serviceorder skapas.  
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Variantartiklar 

VARIANTARTIKLAR – REGISTRERING VIA VARIANTMATRIS 
Om variantartikel registreras från variantmatrisen hämtas nu rätt stafflingspris från en aktuell 
kampanj. 

472 VARIANTARTIKLAR 
Kommando Ändra grundartikel. Då du vill lägga till fler varianter på fliken Variant visas en 
dialog för att kunna välja vilken artikel som data ska hämtas från. Om det inte finns några 
artiklar att visa kommer de nya artiklarna som skapas att registreras som lagerförda artiklar. 
Kommando Ändra grundartikel. På flik Variantdata är listkontrollen uppdaterad med att visa 
alla prisfält. För att få dessa nya fält behövs listkontrollen återställas eller så rekommenderas 
att prisfälten manuellt läggs till. När du klickar på knappen Uppdatera variantartiklar och har 
gjort någon ändring i ett prisfält visas meddelande om att kontrollera uppdaterade priser. I 
dialogen ska endast de värden du angivit själv visas i de fält som är markerade för ändring. 
Övriga fält ska visas blanka. 

8020 UTSKRIFTCENTRAL 
När du sparar mall för rapporten ALVA, Variantartiklar, sparas nu även inställningen 
Matrisutskrift. 

mailto:info@unikum.se
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Tillägg 01 till 3.41A10F – Släpptes 2014-10-08  
Grundregister och system 

431 INLEVERANS 
Ändring av pris gav felaktigt meddelande med fåga om att ändra butikspris, även om 
modulen Kassa inte var installerad. 

850 PTC MONITOR 
Vid skapande av filer i PTC-Uppdrag Infostudio, saknades rubrikraden för tabbseparerade 
och semikolonseparerade filer. Detta gällde oberoende av om den nya kryssrutan för 
Rubrikrad var markerad eller inte. 

8011 ARTIKELCENTRAL 
Prisjustering kunde ge systemfel. Detta är nu åtgärdat. 

E-line (nya) 

FÖRVÄNTAT LEVERANSDATUM 
Förväntat leveransdatum som visas på produktsidan vid användande av funktionen 
”Disponibelt till nästa leverans” visade fel dag, om inköp bara var märkt med leveransvecka.  
Istället för måndagen visas nu fredagen. 

FAVORITLISTA 
Det var möjligt att köpa spärrade artiklar via favoritlistor. Detta är nu åtgärdat. 
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Tillägg 02 till 3.41A10F – Släpptes 2015-03-18  
E-line (nya) 

DUPLICERADE ORDER 
Om WTS-tjänsten inte svarar när en order skickas till Pyramid, finns det en funktion i .NET-
applikationen som skickar ordern på nytt tills ett svar erhålls från Pyramid. Ett fel gjorde att 
ordern fortsatte att skickas på nytt, trots svar från Pyramid och på så sätt skapade duplicerade 
order. 

ORDERRADER MED NEGATIVT ANTAL I SAMBAND MED BETALNING VIA KLARNA 
Rabattrader som genereras med negativt antal och betalas via Klarna kan sedan ge problem i 
Klarnas administrationsverktyg. Till exempel kan dessa rader inte ändras/krediteras där. 
Detta har lösts genom att betalningssättet Klarna Faktura inte finns tillgängligt på e-handelns 
kassasida om ordern innehåller rader med negativt antal. 
 

VIKTIGT!  
För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 
Uppskick webbserver, urval Grundsystem. 
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Tillägg 03 till 3.41A10F – Släpptes 2015-09-09  
Fakturering 

NYA REGLER FRÅN SKATTEVERKET 2015 
Tillägget innehåller funktionalitet för att hantera Skatteverkets förändrade regler rörande 
Husarbete (Rot/Rut). I korthet innebär detta att fler uppgifter ska redovisas till Skatteverket 
och att dessa enbart tas emot via inläsning i deras E-tjänst. 
 
Vi har infört fler kontroller vid inmatning av uppgifter i PBS, för att undvika att det uppstår 
felaktigheter i XML-filen som skapas för inläsning. Se separat dokumentation om den nya 
hanteringen i Pyramid enligt länken sist i detta dokument. 

Viktigt! 
Följ installationsanvisningarna steg för steg för att få en korrekt installation! 

 

Steg 1 av 2. Nedladdning av tillägget 
Det krävs manuell hantering i samband med installationen av tillägget. Vi väljer att publicera 
en nedladdningsbar fil med tillägget, för att endast kunder som använder Rot/Rut, ska 
behöva utföra de manuella åtgärder och registerkonverteringar som krävs.  

LADDA NED FILEN FÖR DIN VERSION PÅ: 
http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#RotRut_150909 

GÖR FÖLJANDE: 
1. Ladda ner aktuell fil och spara den på en plats du hittar igen. 
2. Starta PBS Administration. Välj Spärra inloggning, alla företag i Arkiv-menyn.  
3. Dubbelklicka på nedladdad fil och följ instruktionerna. 
4. I installationsprogrammets första bild, tryck Nästa. I nästa bild anger du var din 

PBS finns installerad. Tryck sedan på Nästa.  
5. Följ instruktionerna under "Steg 2. Aktivera uppdatering" på nästa sida.  

 

Steg 2 av 2. Aktivera uppdatering 
Konfigurering i Pyramid görs i ett antal steg och det är viktigt att du tar del av anvisningen 
nedan. Här beskrivs nödvändig registerkonvertering och manuella åtgärder i Pyramid. 

1. Logga in i PBS och verifiera systemet i rutin 870 Systemuppläggning. 
2. Konvertera följande register manuellt i rutin 870 Systemuppläggning, fliken 

Register: 
• LU 10 Artiklar (Notera att artikelregistret kan ta lite tid att konvertera.) 
• LU -110 Sidoreg artiklar (Om modul Prisinläsning finns installerad. Notera 

att även detta register kan ta lite tid att konvertera.) 
• LU 197 Egenskaper faktura 
• LU 3830 Husarbeten rader 

3. Kör SEVE3833 i rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. 
4. Återställ rapporterna Hushållsarbeten (BUPHXM) och Rotarbeten (BUPRXM) i 

rutin 840 Rapportgenerator. Ange XML-skrivare under Arkiv, Egenskaper på 
formaten. 

Läs därefter vidare under Husarbete/ROTavdrag 3.41A på www.unikum.se, Kundsupport, 
Artiklar A-Ö. Öppna direkt via länken: http://www.unikum.se/dok/HusarbeteROT_341A.pdf 

mailto:info@unikum.se
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Tillägg 04 till 3.41A10F – Släpptes 2016-02-26 
Kortbetalningar via Dibs i tidigare versionen av e-handeln  

DIBS PAYMENT WINDOW 2.0 
Tillägget innehåller funktionalitet för att hantera Dibs nya betalfönster, Payment Window 
2.0. 
Detta berör endast Pyramidkunder som kör den tidigare versionen av e-handeln samt 
erbjuder kortbetalningar via Dibs i sin e-handel. 

OBS! 
Erbjuder ni bank- eller fakturabetalningar via Dibs, var vänlig kontakta Paula Ericsson på 
psv@unikum.se snarast för mer information. 
 

Viktigt! 
Följ installationsanvisningarna steg för steg för att få en korrekt installation! 

 

Nedladdning av tillägget 
Det krävs manuell hantering i samband med installationen av tillägget. Vi väljer att publicera 
en nedladdningsbar fil med tillägget, för att endast kunder som använder kortbetalningar via 
Dibs, ska behöva utföra de manuella åtgärder som krävs.  

LADDA NED FILEN FÖR DIN VERSION PÅ: 
http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#Dibs_PW2_160226 

GÖR FÖLJANDE: 
1. Inaktivera betalningar via Dibs i rutin 791 Egenskaper Pyramid, e-line 

kommunikation, fliken Internetbetalningar. 
2. Ladda ner aktuell fil och spara den på en plats du hittar igen. 
3. Starta PBS Administration. Välj Spärra inloggning, alla företag i Arkiv-menyn.  
4. Dubbelklicka på nedladdad fil och följ instruktionerna. 

mailto:info@unikum.se
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Aktivera tillägget 
Konfigurering i Pyramid görs i ett antal steg och det är viktigt att du tar del av anvisningen 
nedan. Här beskrivs manuella åtgärder i Pyramid. 
 

1. Tillägget innehåller ändringar i servleten. För att rättningen ska slå igenom måste ett 
uppskick göras i rutin 3972 Uppskick webbserver, urval Grundsystem. 

2. För att uppskickad ny version av servleten ska kunna tas i bruk måste servleten 
startas om. 

a. Drift hos Unikum – Använder ni er av Unikums webbhotell, ska ni efter 
uppskick meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att ni 
har gjort ett uppskick. 
 
Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö. 
 
I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som 
skapar ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och 
nödvändig information som sedan bara kan sändas iväg. 

b. Egen webbserver – Använder ni er av en egen webbserver, måste ni efter 
uppskick starta om servleten. Detta görs i servletexec/admin och bör bara 
utföras av administratören av webbservern. 

c. I annat fall – kontakta er återförsäljare. 

Nytt pageset och inställningar i Dibs Manager 
Logga in på er Dibs Manager på 
https://payment.architrade.com/login/login.action?request_locale=sv_SE 

NYTT PAGESET 
1. Under Hosted Pages > Overview, ändra namn på det pageset som idag heter ”pyramid” 

genom att klicka på Rename och ange valfritt namn, t.ex. ”pyramidOLD”. 
2. Klicka på Add new pageset för att skapa ett nytt pageset. 

 
 

3. Välj StandardV2 för att få tillgång till Payment Window 2.0 och ange ”pyramid” som 
namn. 
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4. Det nya pagesetet kommer att synas i listan med pageset. Klicka på Settings för det nya 
pagesetet. 

 
 

5. Fältet Enter return url, ange adressen till din e-handel. 

 
Korrekt adress får du genom att: 

a. Gå till en artikel i din e-handel. 
b. Har du ett frågetecken (?) i adressen, klipp ut allt före. I annat fall klipp ut hela 

adressen. 
6. Var noga med att markera ”Activate return url” samt ”Return all merchant parameters” 

i inställningarna för det nya pagesetet. 
7. Resten av inställningarna för nya pagesetet är valfria. 
8. Spara inställningarna. 

Aktivera kortbetalning i Pyramid 
Aktivera återigen kortbetalningar via Dibs i rutin 791 Egenskaper Pyramid, e-line 
kommunikation, fliken Internetbetalningar och testa sedan ert nya betalfönster. 

 

Frågor kring det nya betalfönstret? 
Kontakta Dibs Support på 08-527 525 00 eller via kontaktformulär på dib.se. 

Frågor kring servleten? 
Kontakta Pyramid teknikavdelning via växeln 046-280 20 00 eller info@unikum.se. 

Övriga frågor kring detta tillägg? 
Kontakta Paula Ericsson via psv@unikum.se. 
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