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Servicepack 4  
 

För Pyramid Business Studio version 3.42A  
(2015-03-31) 

 
 

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har 
konstaterats i Pyramid. 
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Pyramid Business Studio 3.42A04G – Släpptes 2014-12-15 
Inget förhandssläpp gjordes denna gång. 

Krut 
Run time version: 1.0038.42.216 

Automatiska registerkonverteringar 
Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar. 

EMV transaktioner, LU 37100 (Betalkort EMV) 
Projekt, LU 30 

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.  

F1-hjälp 

ENGELSK F1-HJÄLP  
F1-hjälp har nu översatts till engelska för följande filer. Hjälpfilerna finns tillgänglig efter 
installation av hjälpfilspaket 04 och servicepack 04 vid inloggning med språk Engelska.  

Valutaorder = Currency Order = currency.pdf 
Tidrapportering = Time Entries =timeentr.pdf 

Grundregister och system 

710 ARTIKLAR  
Egenskapen ”Beräkna deb pris” på fliken Övrigt gav effekt vid all rapportering, men får nu 
bara effekt vid Orderpåföring. Egenskapen är nu tillgänglig även för artiklar av kategori 3. 
Fliken Valutapriser, knappen Nytt, har nytt fält för Datum för Registreringsdatum för 
valutapriset.  
Ny flik, Kundartiklar, med möjlighet att koppla kundens artikelkod till aktuell artikel. 

744 INTRASTAT 
SCB informerar om att programvaran IDEP kommer att ersättas helt av den webbaserade 
versionen IDEP.WEB för de som väljer att importera filer. Ändringen träder i kraft från och 
med rapporten avseende 2015-01. Det är möjligt att importera både textfil och Excelfil till 
SCB. I Pyramid skapas en textfil som är semikolonseparerad, standardutförande enligt SCB.  
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I Pyramid finns ett nytt rapportformat ISBLID Intrastat-IDEP som stödjer den nya 
programvaran IDEP.WEB.  

• Återställ rapporten i rutin 840 Rapportgenerator. 

• Notera att skrivaren som används för utskriften av intrastatrapporten ska ha 
kryssrutan ”Efterbehandla via SESRT” markerad och Sidmatning märkt med Line-
feed. Inställningarna nås via knappen Egenskaper och Avancerat i rutin 841 
Skrivare. 

747 LAGERPLATSER 
Problem med att det tog lång tid att ladda listkontrollen med många lagerplatser. Problemet 
har lösts genom att bara uppdatera hela listkontrollen vid start av dialogen. Ifall en rad 
ändras, tas bort eller en ny rad läggs till i listkontrollen så görs bara en inkrementell 
uppdatering. 

8011 ARTIKELCENTRAL 
Det är nu möjligt att presentera information från enhetsregistret (LU 155) i infobilden. 

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL 
Fliken Kundfakturor. Ny knapp ”Kundreskontra”, ger ingång till aktuell faktura i rutin 270 
Kundreskontra.  
Fliken Lev.fakturor. Ny knapp ”Visa lev.”, ger ingång till aktuell leverantör i Lev.centralen. 
Fliken Rader, ny knapp för Successiv vinstavräkning som öppnar rutin 119 Successiv 
vinstavräkning. 

8014 PERSONALCENTRAL 
Finns nu ikoner för centralerna 8013 Order/Projektcentral och 8018 Inköpscentral. 

8017 PROJEKTGRUPPSCENTRAL 
Fliken Projektgrupp, ny infobild CEPGPB (Projektbudget/successiv vinstavräkning).  
Fliken Order, ny knapp för Successiv vinstavräkning som öppnar rutin 119 Successiv 
vinstavräkning. 

8020 UTSKRIFTSCENTRAL 
Leveranslista ORLE. 
Nu är det möjligt att skriva ut kontrakt på leveranslistan. 
Ny lista för Pågående arbeten PHIA01. Listan visar nu information om Successiv 
vinstavräkning. 

8112 KUNDSTUDIO 
Nu är det möjligt att visa information från kundens återförsäljare i listkontrollen.  

8132 ORDERRADSSTUDIO 
Det går nu att visa information från Prisregistret i listkontrollen. 

8147 TRANSAKTIONSSTUDIO 
Det går nu att visa information från Prisregistret i listkontrollen. 
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8292 TRANSAKTIONER SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING 
Ny studio som visar transaktioner för successiv vinstavräkning. 

Betalkort EMV 

3110 KASSA 
Modulen kan nu hantera mobila betalningar via SEQR. Kontakta Payzone för mer 
information. 

Bytkod 

9850 BYTKOD 
Bytkod uppdaterar även arbetsregister för ej överförda order i E-handel. 

CRM/Säljstöd 

781 PROJEKTTYPER 
Nu finns möjlighet att koppla en arbetsgrupp på en projekttyp.  

CTI-telefonikoppling 

CTI – DIALOGEN FÖR INKOMMANDE SAMTAL 
Ny knapp öppnar rutin 8296 Telefonistudio. Läs mer i F1-hjälp för modulen. 
Dialogen visas inte om kryssrutan ”Visa ej popup-dialog vid samtal från personal” markerats 
i rutin 613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, fliken Telefoni (CTI). 

613 KALENDER, ARKIV, EGENSKAPER, FLIKEN CTI 
Ny kryssruta ”Visa ej popup-dialog vid samtal från personal” innebär att samtal från 
Personalregistret inte ska visas. 

8296 TELEFONISTUDIO 
Ny studio som visar logg över telefonsamtal.  

e-line 

BILDVISNING 
Ny bildvisning med möjlighet att visa fler bilder per artikel, grundartikel och variantartikel. 
Även möjlighet till bildzoom. 

FELSIDOR 
Snyggare design på felsidor. 
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GLÖMT LÖSENORD 
När användaren glömt sitt lösenord och ber om att få sina användaruppgifter skickade via e-
post genereras nu ett nytt lösenord istället för att skicka användarens tidigare. I 
nyinstallationer är standard e-posttext modifierad med instruktioner att det rekommenderas 
användaren att byta detta nya lösenord. I befintliga installationer får texten i detta e-
postmeddelande manuellt ändras i rutin 791 e-line Inloggning och registrering, fliken 
Inloggning. 

INTERNETBETALNING DIBS 
Egenskapen ”Endast reservering av belopp” användes felaktigt även för fakturabetalning via 
Dibs. Vilket medförde att om egenskapen inte var markerad blev fakturorna aktiverade direkt 
hos fakturainlösaren. 

INTERNETBETALNING KLARNA FAKTURA 
Klarna har problem med att hantera orderrader med minus i antal. Specialprisregler kan via 
rutin 746 Specialregler kampanjer registreras så att de skapar orderrader med minus i antal. 
E-handeln hanterar detta genom att om det finns orderrader med minus i antal inte tillåta 
Klarna som betalningssätt för ordern. Rutin 746 Specialregler kampanjer varnar också om en 
sådan regel registreras om Klarna Faktura finns aktiverat som betalningssätt i e-handeln. 

LISTLAYOUT 
Nu möjligt att ange kundkategori på standardfält på produktsida, fönster- och utökad 
listvisning. 

ORDERINLÄSNING 
Order från en ny kund som vid registrering angivit att de är befintlig kund genererade inte ett 
e-postmeddelande för att uppmärksamma på att ordern stoppats för automatisk inläsning. 

PUBLICERING AV NAVIGERINGSTRÄD 
Egenskapen ”Skicka träd uppdelat” i rutin 791 Kommunikation Webbserver är borttagen och 
ersatt av funktionalitet som alltid skickar träden i mindre paket för att datamängden inte ska 
bli för stor. 

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

e-säljare Pyramid 
e-säljare Pyramid/iPad byter namn till e-säljare Pyramid, i samband med lanseringen av en 
Androidversion för appen. 

Fakturering 

ORDERREGISTRERINGSRUTINER 
I Husarbetsdialogen (Rot/Rut) har ett nytt fält ”Lägenhetsnummer” tillkommit.  
Uppgiften behöver kompletteras i XML-filen genom att återställa berörda format i rutin 840 
Rapportgenerator. Om formaten inte kan återställas pga. andra redigeringar, är det möjligt att 
lägga till taggen manuellt. Taggen <htko:LagenhetsNr>LGH 1</htko:LagenhetsNr>  skrivs 
då mellan de två raderna <begartbelopp> och <brforgnr>. 
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210 FAKTURAUNDERLAG 
Prioritetsordning fakturaformat – Blankettset/blankettvariant  

1) FAKT-format med motsvarande blankettvariant som kunden har. 
2) Om FAKT-format med motsvarande blankettvariant saknas används FAKT-format utan 

variant från befintligt blankettset. 
3) I sista hand första FAKT-format i första blankettsetet. 

 
Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt 
antingen exklusive eller inklusive moms. 
Orderkalkyleringen gör nu kontroll mot egenskaperna Minsta TB/TG först då man klickar på 
knapparna Visa eller Verkställ. Egenskaperna finns i rutin 791 Egenskaper Försäljning,  
fliken Orderkalkyl. 

212 DIREKTREG. FAKTURA 
Balansen räknas numera om när fakturabeloppet ändras. 

Flerlager 

110 PROJEKT 
Vid registrering av nytt projekt kunde lager från inloggad signatur under vissa 
omständigheter hämtas trots att kunden var registrerad på ett annat lager. 

467 LAGEROMFÖRING 
I läget ”Ny omföring” är det inte längre möjligt att lageromföra en variantartikel som ej är 
lagerförd. 

8293 LAGEROMFÖRING/RADSTUDIO 
Ny infostudio för att visa lageromföringar och dess lageromföringsrader.  

Importrutiner 

850 PTC MONITOR 
Kontroll görs nu att PTC-uppdrag för Importrutiner körs i rätt datakatalog, se vidare i F1-
hjälp för rutin 850 PTC Monitor.  

Obs!  
Om datakatalogen har ett annat namn än PYDATA, måste detta anges i egenskaperna, 
annars kommer PTC-uppdraget inte att köras. 

 
Nu anges per PTC-uppdrag om e-postmeddelande ska skickas efter import, se vidare i F1-
hjälp för rutin 850 PTC Monitor.  

Obs!  
Om en import misslyckas, skickas inte längre e-postmeddelande enligt inställningarna som 
görs via knappen PTC Larm. Inställningarna måste anges per PTC-uppdrag. 
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Kassa 

3110 KASSAFÖRSÄLJNING 
Retur för Sparakvittot. Vid retur ges möjlighet att ange kvittokod från Sparakvittot för att 
uppdatera originalkvittot hos dem. 

Koppling TA-system 

FÖRÄNDRINGAR I LTDCREATESHIPMENTV3.XML 
Nu används den nyare webservice-metoden CreateShipmentEx istf CreateShipment (som 
tidigare) i Logtrade. Detta innebär att om kund har en anpassad LtdCreateShipmentV3.xml är 
det nödvändigt att se till att rotelementet ändras till CreateShipmentEx i filen. Annars visas 
ett felmeddelande vid utleveransen och TA-uppdrag går inte att skapa. 

840 RAPPORTGENERATOR  
Fakturaformatet FAKT har fått tillgång till två nya delformat för TA-kopplingen: 

Sändningar  
Kolli 

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL  
På fliken Uppdrag TA under Listkontrollen Uppdrag/Sändning, knappen Övrigt finns nu 
valet ”Frisläpp sändning”. 

Materialplanering 

510 TILLVERKNINGSORDER 
Vid ny tillverkningsorder föreslås antal enligt optimal kvantitet även när produkten inte har 
någon brist. 

521 RAPPORTERING 
Vid rapportering mot ett halvfabrikat som redan ligger som kategori P på tillverkningsordern 
skapas istället en ny tillverkningsrad. 

571 KALKYLPRISER 
Vid prisberäkning används enbart AFFO-påslag vid prisjusteringsmetod 5 (beräkning av 
grundpris). Gäller även priskalkylering i övriga rutiner. 

MPS 

523 KÖRPLAN 
Vid uppdatering av körplanen återställs sorteringen även för den andra sorteringsnivån. 
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Order/Lager/Inköp 

410 ORDER 
Artikelns utlandsbenämning 2, datanummer #5722 hämtas nu till orderraden #3422 på 
samma sätt som den vanliga utlandsbenämningen. 
Nu finns kortkommandot F3 för att öppna rutin 720 Kunder och redigera vald kund. 
Orderradsetiketten ETOR räknade fel när egenskapen ”En per kolli” var markerad. 
Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt 
antingen exklusive eller inklusive moms. 
Orderkalkyleringen gör nu kontroll mot egenskaperna Minsta TB/TG först vid klick på 
knapparna Visa eller Verkställ. Egenskaperna finns i rutin 791 Egenskaper Försäljning,  
fliken Orderkalkyl.  
Vid omvandling av offert till order togs textrader tillhörande de artiklar som hade 
ersättningsartikel tidigare bort. Nu är detta valbart med hjälp av en ny egenskap i rutin 791 
Egenskaper Offert/Mall, fliken Offert/mall "Behåll textrader från offert". 

411 UTLEVERANS 
Utleveransetiketten ETOU räknade fel då egenskapen ”En per kolli” var markerad. 

413 BEKRÄFTA ORDER 
Det är nu möjligt att bekräfta serviceorder. Möjligheten att bekräfta offerter har tagits bort.  

430 INKÖP 
Inleveransetiketten ETIR räknade fel då egenskapen ”En per kolli” var markerad.  
Nu finns möjlighet att ange vilket ”antal” etiketten innehåller. Använd rutin 840 
Rapportgenerator och lägg ut datanummer #10794 Utlev/Inlev antal från register 
Etikettutskrifter. 

431 INLEVERANS 
Nu finns snabbsök för att söka fram artiklar vid inleverans. 

436 INKÖPSFÖRFRÅGAN 
Nu finns snabbsök för att söka fram artiklar och leverantörer i fliken Rader respektive 
Leverantörer. 

PDA Solutions 

PDA INLEVERANS 
Vid inleverans av en serienummerartikel skapades en post i serienummerregistret trots att 
egenskapen ”Hantering av serienummer vid inleverans” var omarkerad.  
Inleverans av spärrade artiklar är inte längre tillåten i PDA Inleverans. 

PDA INVENTERING 
Lagerplatssökknappen startar nu Lagerplats/artikelstudion istället för Lagerplatsstudion. 
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PDA UTLEVERANS 
Angavs ett ordernummer som redan behandlades i PDA Utleverans och därefter direkt angav 
ett nytt ordernummer, då visades orderraderna från föregående order. Den nya ordern 
skapades inte i leveransregistret. 

Phone Edition 

MOBIL ARBETSORDER - MATERIALRAPPORTERING 
Egenskapen ”Varning om antal>” i 791 Order/utlev tolkades tidigare felaktigt som spärr för 
utleverans. 

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER 
Nu finns möjlighet att ställa in hur många serienummer som ska visas med hjälp av 
egenskaperna för Mobil arbetsorder, ”Ant. Rader serienr”. 

MOBIL ARBETSORDER - ORDERSTATUS 
När kvoten för inledande- eller avslutande textrader hade fyllts gick det inte att redigera 
dessa. 
Nu är det möjligt att ange upp till tio inledande- och avslutande textrader. 
Nu finns möjlighet att utlämna en serviceorder direkt. 

ORDERSTUDIO 
Om företagskoden hade tagits bort från listkontrollen i rutin 8130 Orderstudio kunde 
företagsnamnet visas felaktigt i Phone Editions orderstudio.  

SERIENUMMERSTUDIO 
För tillvalsmodulen Serienummer/Serviceorder har det tillkommit en Serienummerstudio 
som är tillgänglig från huvudmenyn och i samband med nyregistrering av order. 

Projekt 

110 PROJEKT 
Nu går det att byta till tom/ingen vecka med hjälp av menyvalet Byt lev.vecka.  
Vid makulering av projekt eller projektrad tas nu även berörda poster från 
tidrapporteringsjournalen bort. 

119 SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING 
Ny rutin för Successiv vinstavräkning. Rutinen används för order som registreras i rutin 110 
Projekt och 410 Order och då pågående arbeten ska värderas enligt principen för Successiv 
vinstavräkning. Mer om Successiv vinstavräkning finns att läsa i F1-hjälp. 

Redovisning PLUS 

SPECIALRAPPORTER 
Relationsprocenten beräknas numera utifrån de avdelningar som är med i urvalet. Tidigare 
beräknades den utifrån samtliga avdelningar. 
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Reklamation 

440 REKLAMATION 
F3 i fältet reklamerat antal för leverantörsreklamation visar senaste inköpen för angiven 
leverantör och artikel. Kan användas för att hitta inköpsnummer. 

442 REKLAMATIONSANALYS 
Ny rutin för att mäta reklamationsprocenten under en period för ett urval av artiklar. 
Mätning kan ske antingen för kund eller leverantörsreklamationer. Det är även möjligt att 
mäta för en specifik kund eller leverantör. 

8147 TRANSAKTIONSSTUDIO 
Nytt specialdatafält #81001 ”Reklamerat antal” för att kunna mäta antalet artiklar som har 
reklamerats från respektive transaktion. 

Serienummer/Serviceorder 

431 INLEVERANS 
Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Serienummer, fliken Inleverans "Löpnr blir automatiskt 
serienr vid inleverans". 

7510 SERVICEORDER 
Leveransadress från serienumret kopieras nu till orderhuvudet enligt de egenskaper som 
angivits i rutin 791 Egenskaper Kunder/leverantörer fliken Lev.adresser. Detta gäller då 
egenskapen "Lev.adress från serienr" har markerats i rutin 791 Egenskaper Serviceorder. 
Nu finns möjlighet att överföra inköpsanmodan direkt från denna rutin med hjälp av knappen 
Övrigt/Överför anmodan. 

7570 SERIENUMMER 
Ny funktion för historik för serienummer.  
En serviceåtgärd sparas nu i samband med att ett serienummer byter kund eller lager. Denna 
serienummerhistorik kan granskas i rutin 8189 Serviceåtgärdsstudio eller i rutin 8070 
Serienummercentral. 

7575 UNDERHÅLLSSERVICE 
Ny knapp Resursbokning i verktygsraden som gör det möjligt att resursboka serviceorder. 
Det är nu möjligt att markera och ta bort flera rader samtidigt från listkontrollen. 

8010 KUNDCENTRAL 
Knappen Ny serviceanmälan på fliken Serienummer. Om en serviceorder skapas från denna 
dialog kopieras texten från det fria textfältet till serviceordern. Text blir en kommentar på 
orderhuvudet. 

8011 ARTIKELCENTRAL 
Listkontrollen på fliken Serienummer sorteras nu så att högsta löpnummer hamnar överst. 
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8070 SERIENUMMERCENTRAL 
Nu finns snabbsök för serienummer, artikelkod och löpnummer i denna central. 
Nu finns nya kryssrutor på fliken Serviceorder för att visa "Endast aktiva" respektive 
"Senaste 12 mån". 
På fliken Serviceåtgärder finns nu funktionen Summering tillgänglig via listkontrollens 
verktygspalett. 
Knappen Ny serviceanmälan på fliken Serviceanmälan. Om en serviceorder skapas från 
denna dialog, kopieras texten från det fria textfältet till serviceordern. Texten blir en 
kommentar på orderhuvudet. 

8191 SERVICEORDER/RADSTUDIO 
Nu finns fältet Artikelkod i Kopplade register Serviceorder. Det gör det möjligt att söka fram 
serviceorder med hjälp av artikelkod. 

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


342A04G.doc  2016-10-11 
 
 

 
        342A04G.doc / Sid 12 
  
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 
 

PBS Webb för 3.42A04G – Släpptes 2014-12-15 
Nedanstående information berör förändringar som enbart förekommer i PBS Webb.  

Klientinstallationer och övriga installationer  
Ny pbs_iisinstall som måste uppdateras på webbserver. 

Order/Lager/Inköp 

410 ORDER 
Vid omvandling av offert till order behålls nu offertens projektnamn. Projektnamnet är 
möjligt att ändra i dialogen Omvandla offert till order. 

Projekt 

110 PROJEKT 
Vid omvandling av offert till projekt behålls nu offertens projektnamn. Projektnamnet är 
möjligt att ändra i dialogen Omvandla offert till projekt. 
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Tillägg 01 till 3.42A04G – Släpptes 2015-03-31 
  

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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