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Servicepack 05  
 

För Pyramid Business Studio version 3.42A  
(2015-10-14) 

 
 

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har 
konstaterats i Pyramid. 
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Pyramid Business Studio 3.42A05H – Släpptes 2015-05-11 
Krut 
Runtime version: 1.0038.52.216 

Automatiska registerkonverteringar 
Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar. 

Artiklar, LU 10 
EDI-Data, LU 42000 (E-faktura kund) 
Företag, LU 20 
Sidoreg artiklar, LU -110 (Prisinläsning) 

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  
Samtliga filer till F1-hjälp (med några få undantag för utgående och nya moduler under 
utveckling) har nu översatts till engelska. Hjälpfilerna finns tillgänglig efter installation av 
servicepack 05 vid inloggning med språk Engelska.  
Det krävs att arbetsplatsinstallation körs efter installation. Detta för att F1-hjälp på engelska 
ska fungera korrekt. 

Grundregister och system 

ALLMÄNT 
För återförsäljare: Textfilhantering med SESRT har uppdaterats. Se handboken på 
Partnersidorna.  

710 ARTIKLAR 
När en artikel raderas ska fältet #1037 ”Ersatt av artikel” tömmas på alla artiklar där den 
borttagna artikeln är en ersättningsartikel. 

741 JUSTERA PROJEKT 
Nu går det att byta momskod även för de order som saknar momskod i orderhuvudet. 

788 PROJEKTGRUPPER 
Det är nu möjligt att göra successiv vinstavräkning även för projektgrupper som inte har 
egenskapen projektgruppsrevidering. I rutin 788 Projektgrupper kan kryssrutan Successiv 
vinstavräkning markeras även om kryssrutan projektgruppsrevidering inte är markerad. 
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840 RAPPORTGENERATORN 
Nu finns nya specialfält på blanketter som skriver ut fakturakund om sådan finns, annars 
skrivs orderkunden ut. Fälten är #10086 Fakturakund, #10087 Företag, #10088 
Utdelningsadress, #10089 Postadress. De är tillgängliga i formaten Följesedel (FSED), 
Ordererkännande (OERK), Packsedel (PACK), Offert (OFFE) och Arbetsorder (ARBO).  

841 SKRIVARE 
Det är nu möjligt att ange att Inköpsförfrågan via e-post ska gå till kontaktpersonen hos 
leverantören.  

8010 KUNDCENTRAL 
Fliken Kundinfo, knappen Fråga pris. Det är möjligt att visa endast avvikande priser genom 
att markera den nya kryssrutan ”Endast avvikande priser”.  

8011 ARTIKELCENTRAL 
Tidigare kunde fält från register Ack.rader (Lu172) ge felmeddelande.   

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL 
Det uppstod systemfel om användaren hade delsystem 2 utan att ha delsystem 1 eller 4. Detta 
är nu åtgärdat. 

8020 UTSKRIFTSCENTRAL 
Ett felaktigt orderurval skrevs under vissa omständigheter ut på Projektlistan POLI. Detta är 
nu åtgärdat.  

Betalkort EMV 

3110 KASSAFÖRSÄLJNING 
Stöd för Spectracard version 3.12.  
Stöd för mobila betalningar via SEQR.  
Stöd för valutaväxling vid betalning med utländska kort (DCC).  

Bytkod 

9850 BYTKOD 
Bytkod uppdaterar nu även F7-texter kopplade mot leverantör.  

CRM/Säljstöd 

612 - AKTIVITETER 
Det är nu möjligt att vid utskrift av Word-mallarna få med värden från datanr som är 
kopplade till sidhuvud och sidfot. Skriv t.ex. [D2021] . Gäller endast MS Word tills vidare.  

613 KALENDER 
Kalendersynkning (Arkiv/Egenskaper/Kalendersynk):  
Nu finns en ny version av Google kalendersynkronisering. Kräver ny arbetsplatsinstallation. 
Läs mer i Installation Grund 3.42A på http://www.unikum.se/dok/inst_hb_342A.pdf.  
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620 UTSKICK 
Det är nu åter möjligt att infoga HTML-kod i texteditorn vid användandet av utskickstyp 
JMail. Texten till utskicket skapas och formateras på den nya fliken Texteditor.  

CTI-telefonikoppling 

CTI – DIALOGEN FÖR INKOMMANDE SAMTAL 
I CRM/Säljstöd, rutin 613 Kalender, Arkiv, Egenskaper, fliken Telefoni (CTI) finns 
möjlighet att ange att popup-dialogen inte ska få fokus. Därigenom undviks störning i 
pågående arbete i annan dialog. 

E-faktura kund 

211 FAKTURERING 
Nu finns stöd för samlingsfaktura i XML-filen.  

8040 E-FAKTURA KUNDCENTRAL 
Det fanns ett max antal orderrader per fakturaunderlag. När antalet var uppnått kunde inte 
resten av XML-filen skapas. Detta antal har nu utökats.   

e-line 

MOBILVERSION 
En mobilversion av e-line finns nu tillgänglig. Mobilversionen innehåller valda delar av 
fullversionen men är i grunden samma applikation. Det är valbart för kunden att använda 
mobil- eller fullversionen i mobilen. Mobilversionen aktiveras i rutin 791 e-line Layout och 
verktyg, fliken Mobil, där det också finns möjlighet att ange egenskaper för navigeringsträd, 
skyltningar och crosselling. 
Mobilversionen kan ha egna färger, logotyp, navigeringsträd, startskyltning, CSS och 
JavaScript-filer.  

746 SPECIALREGLER KAMPANJER 
Problem uppstod i samband med Klarnabetalningar där rabattrader med negativt antal inte 
kunde hanteras i Klarnas online-manager. Det är nu möjligt att ange en negativ procentsats i 
samband med positivt antal för att få rabatt med positivt antal och negativt belopp.  

3911 E-ARTIKLAR 
Enklare hantering vid uppskick av bilder. Ny dialog med lista på artikelns bilder där det 
markeras vilka bilder som ska skickas.  

3913 SKYLTNINGAR 
Vid radering av skyltrader kunde samma artikel även raderas från en annan skyltning. Detta 
är nu åtgärdat.  

A-Ö-LISTA 
Används A-Ö-listan i samband med navigeringsträdet och egna justeringar för flikarna i 
navigeringsträdet har gjorts via CSS behöver justeringarna ses över. Detta eftersom 
hanteringen bakom dessa flikar har ändrats i arbetet med att förbättra prestanda och 
minneshantering. 
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ADD THIS 
Vid delning via Facebook hämtades fel bild eller ingen bild alls till delningen. Detta är nu 
åtgärdat.  

AKTIVERA KAMPANJ 
Då saldoegenskapen "Disponibelt till nästa leverans" var markerad i rutin 791 e-line 
Produktinformation, fliken Saldo, slog inte aktivering av kampanj på kassasidan igenom på 
alla artiklar. Sidan behövde laddas om. Detta är nu åtgärdat.  

ARTIKEL I SKYLTNINGAR 
I rutin 8280 e-artikelstudio är det nu möjligt att lägga ut specialdatafält "Ingår i skyltningar" 
(#81001), som visar i vilka skyltningar artikeln ingår.  

ATTEST 
Fältet för att välja attestant på kassasidan visades inte i sektionen för övriga uppgifter, när de 
andra fälten i sektionen enligt egenskap inte skulle visas. Detta är nu åtgärdat.  

BESTÄLL PRISLISTA 
Kundtjänstfunktionen Beställ prislista, skickade ingen prislista om sökvägen till katalogen 
där prislistan skapades var för lång.  
 
Prislistan hanterade inte grundartiklar. Detta är nu åtgärdat. 

COOKIE-VARNING 
När användaren kommer till e-handeln visas nu ett meddelande om att cookies används i e-
handeln. Varningen visas överst på sidan och användaren måste aktivt trycka på acceptera 
för att stänga meddelandet. När användaren klickat på acceptera kommer inte varningen 
visas igen förrän användaren stängt webbläsaren och åter går in på e-handelssidan. Det är 
möjligt att stänga av varningen i rutin 791 e-line Kommunikation, fliken Administration.  

EGNA LÄNKAR I MENY 
Möjlighet finns nu att på egna länkar i menyn i rutin 791 e-line Meny välja hur länkarna ska 
öppnas. Alternativen som kan väljas är att öppna i nytt fönster, i fönster i e-handeln eller att 
hela e-handelssidan ska ersättas av den nya länken.  
 
Länkar kunde inte översättas till andra språk. Det gick inte att ange en länk till en annan sida 
med innehåll för annat språk. Detta är nu åtgärdat.  

FAVORITLISTA 
En artikel i en favoritlista vars kundkategorier ändrats, kunde ändå köpas från favoritlistan 
av användare med annan kundkategori. Detta är nu åtgärdat. 

FEL MOMS PÅ ORDER 
Ordern kunde få felaktig momssats. Det skedde då varor redan låg i kundkorgen vid 
nyregistrering av användare som enligt valt land fick annan momskod än den från gästmallen 
eller generell inställning. Detta är nu åtgärdat.  

BELOPPSGRÄNS FÖR FRAKTAVGIFT 
För order med valuta fungerade inte funktionen för högsta beloppsgräns för frakt som angetts 
på orderns leveranssätt.  
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INLOGGNING 
I rutin 791 e-line Inloggning och registrering finns nu nya egenskaper för hur menyvalet 
Logga in ska bete sig. Egenskapen ”Inloggningsruta som fälls ut" innebär att användaren inte 
skickas till en ny sida för att logga in utan formuläret fälls ut från menyn över den aktuella 
sidan.  

KUNDENS TRANSPORTSÄTT FÖRVALT PÅ KASSASIDAN 
Om kundens transportsätt i rutin 720 Kunder finns med som valbart leveranssätt på 
kassasidan, är detta nu förvalt.  

LAGERSALDO FÖR GRUNDARTIKEL I LISTA 
Ingen saldoinformation visas nu för grundartiklar i sök- och produktlistor. Saldo visas som 
tidigare på produktsidan efter val av variant.  

LÄNKAR TILL E-HANDELSINNEHÅLL I F7-TEXTER 
Det är nu möjligt att ange en länk utan språkkod och gästmall om sådana används, om 
länkningar till t ex. skyltning, artikel eller annat e-handelsinnehåll görs i F7-texter. 
Applikationen kommer nu ihåg språk och gästmall.  

MINSTA SALDO PÅ EJ LAGERFÖRD ARTIKEL 
Egenskapen för vilket minsta saldo som ska visas på en artikel gäller nu även ej lagerförda 
artiklar. Observera att detta endast gäller värdet som anges på artikeln i rutin 3911 e-artiklar, 
inte motsvarande egenskap på varugrupp eller generellt.  

ORDERÖVERSIKT 
Momsbelopp visades felaktigt för kassaorder. Detta är nu åtgärdat. 

REGISTRERING AV ANVÄNDARE 
Vid registrering av konto för företagskontakt fick postadressen dubbelt värde. Detta är nu 
åtgärdat.  

SALDO I FÖNSTERVISNING 
Om fältet Saldoikon (#10082) lyfts fram i fönstervisning visas nu förklarande text efter 
symbolen. Denna text visas endast om inte saldo i siffror samtidigt visas, dvs. samma 
hantering som på produktsidan.  

SÖKOPTIMERING AV VYSIDOR I NAVIGERINGSTRÄDET 
Nu finns möjlighet att ange beskrivning och sökord för vysidor i rutin 3915 Navigeringsträd.  

STARTSKYLTNINGAR MED DATUMINTERVALL 
Startskyltning som skulle bytas ut i förutbestämt datumintervall byttes inte ut när datumet 
passerades.  

UPPGIFTER UNDER MITT KONTO 
Det är nu möjligt att via rutin 791 e-line Listlayout ange vilken information om användaren 
som ska visas under Mitt konto.  
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VISNINGSTYP 
Egenskapen "Tillåt byte av visningstyp" i rutin 791 e-line, Visning och texter har ändrat 
funktionalitet. Markeras denna ges kunden alltid möjlighet att byta visningstyp på alla 
skyltningar, varugrupper och på sökresultatsidan. Avmarkeras den gäller den visning som 
shopägaren valt och kunden kan inte byta någonstans. 
 
Om en kund väljer att ändra visningstyp så kommer denna visningstyp gälla alla listor under 
kundens aktuella besök eller tills dess att en ny visningstyp väljs. 

Viktigt  

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

e-säljare Pyramid 
Nu finns möjlighet att söka fram artiklar med EAN-kod. 

VERSION 1.4.4 – SP05 
Ny version av e-säljare Pyramid, iPad app kommer att publiceras på AppStore inom några 
dagar. Den nya versionen 1.4.4 kräver de ändringar som finns i servicepack 05 till PBS 
3.42A.  
Nyheterna omfattar bland annat:  

Möjlighet finns nu att ändra pris i procent. 
Kassan - vid ändring av pris då en annan artikelrad markerades, kraschade appen. 
Inloggningen kunde hänga sig. 
Kartan visades inte om adress saknades.  

Fakturering 

ORDERREGISTRERINGSRUTINER 
I dialogen för Husarbete (Rot/Rut) har kontrollen av formatering vid inmatning av 
Personnummer och Organisationsnummer blivit hårdare, detta på grund av förändrade krav 
från Skatteverket vid inläsning av XML-fil till deras tjänst.  

210 FAKTURAUNDERLAG 
Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Fakturering, fliken Fakturering ”Varning om antal är 
större än”.  
Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt 
antingen exklusive eller inklusive moms.  

221 RÄNTEFAKTURERING 
Går nu att styra med hjälp av betalningsvillkoret, så räntefakturor inte hamnar i reskontran. 
Motsvarande funktion som för vanliga fakturor.  
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Försäljningsanalys 

8157 FÖRSÄLJNINGSANALYSSTUDIO 
Det finns nu en relation mellan Försäljningsanalysregistret (Lu 138) och Butiksregistret (Lu 
46000) om Kedjemodulen är installerad.  

Giroutbetalning 

330 BANKGIRO 
Vid återrapportering lästes inte kreditfaktura eller vanlig faktura in mer än en gång, trots att 
den kunde förekomma flera gånger i återredovisningsfilen.   

335 CORPORATE FILE PAYMENT 
I dialogen Avsändande konto som nås via knappen i rutin 791Egenskaper Giro, Fliken 
Plusgiro Corporate Files Payment finns nu: 

Nytt fält ”Likvidkonto Valuta” med värde från likvidkontots valuta enligt rutin 960 Konto. 
Ny listbox Valutaficka.  

Grafisk planering (EQ-plan) 
Nytt servicepack av Eq-plan, version 4.0.0.90. Filerna heter samma som tidigare dvs. 4.0. 

Importrutiner 

3800 IMPORTRUTINER 
Fältet ”Sökväg filkopia” är förlängt till 256 tecken. 

3810-3831 IMPORT ORDERRUTINER 
Betalningsvillkor hämtades inte från fakturakunden.  
Fältet #12437 ”Fast text” var inte tillgängligt vid skapande av egen filbeskrivning. Detta är 
nu åtgärdat.  
Reserverat antal uppdaterades inte på kategori 2 artiklar.  
Överskriden kredit stoppar inte längre en order, även om kontrollen ska göras enligt 
egenskap. Nu ges bara en varning efter överföring, alternativt en post i PTC-loggen.  
Nu går det inte att ange förfallodatum om betalningsvillkoret inte är ”Enligt 
överenskommelse”. 
Fältet #3225 ”Rapp deb.bart timmar” uppdaterades inte om inte modul Order/Lager/Inköp 
fanns installerad.  

3831-3840 IMPORT UTLEVERANSRUTINER 
Det skapades ingen avisering vid utleverans.  

3861 IMPORT INLEVERANS 
Det skapades ingen avisering vid inleverans.  
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Kassa 

3110 KASSAFÖRSÄLJNING 
Meddelandet om att kreditgräns är överskridet och att det finns förfallna fakturor visas nu 
även i samband med ändring av order.  
För att kunna förhandsgranska plocklistan PLOK krävdes det tidigare att blanketten var 
markerad för utskrift för rutin 110/410 i blankettsetet. Nu räcker det att den är markerad för 
utskrift för rutin 3110 Kassaförsäljning. 

3171 PRISFRÅGA 
Nu finns tillgång till kampanjregistret, (Lu 1960) i infobilden i rutin 3171 Prisfråga. Detta 
gör att det nu är möjligt att visa information om aktuell kampanj.  

Kedjemodulen 

6023 IMPORT KEDJA 
Prishistoriken uppdateras nu vid import av artiklar om artiklarna har ändrade priser.  

6040 CENTRALORDER 
Om kunden/butiken är registrerad som valutakund skapas nu ordern som en valutaorder.   

8061 BUTIKSCENTRAL 
Vid export/import av leverantör exporteras/importeras även register för bankadresser om 
modul Giroutbetalning är installerad.  
Avtalshuvud exporteras/importeras om avtalspriser för avtalet exporteras/importeras. 
Exporten tar nu med F7-texten även för leverantörer.  
Exporten hanterar nu även export av statistikkoder för intrastat.  

Koppling XTendLink 

330 BANKGIRO 
Vid inhemsk betalning i EUR (SEPA-betalning) finns nu nya fält för IBAN och SWIFT i 
dialogen 329 Bankadresser. Dessa fält visas om XTendLink är aktiverat och betalsättet är 
kontoinsättning. Dock finns krav på att clearing-konto fylls i men ifylld IBAN och SWIFT 
skickas med i filen.  

Kundbonus 

755 KUNDBONUS 
Perioder som redan var utbetalade räknades felaktigt med, då beräkning av bonus utfördes 
för att fånga upp allt resterande, inklusive sista kvartalet.  

Lagerplatser/Batch 

ORDERRUTINERNA 
Kostnad/enhet blev fel då egenskapen ”Inköpspris från batch” används och artikelns enhet 
var angiven med skala.  
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Materialplanering 

510 TILLVERKNINGSORDER 
Materialrader blev felaktigt avreserverade vid ändring av start och färdigvecka. Detta är nu 
åtgärdat. 

MPS 

523 KÖRPLAN 
Beräkning av operationstid hanterar nu närvarostämpling över dygnsskifte från rutin 3510 
Tidstämpling.  

Order/Lager/Inköp 

410 ORDER 
Vid radering av orderrad på en valutaoffert räknades inte fältet offertbelopp valuta ner.  
Byte av kund på order kunde under vissa omständigheter göra så att ordern låstes. Detta är 
nu åtgärdat.  
Via F2, Artikelinfo, Senaste order, finns en ny kryssruta ”Visa alla”. När kryssrutan lämnas 
omarkerad visas endast de 50 senaste ordrarna.  
Orderkalkyleringen, menyval Övrigt/Kalkylera. Nu går det att ange Belopp efter rabatt 
antingen exklusive eller inklusive moms.  
Beräkna leveransvecka, menyval Övrigt. Ny knapp för att öppna produktcentralen. 
Registrering av order på kunder med väldigt många referenspersoner kunde ta lång tid. Detta 
är nu åtgärdat genom att sorteringen av referenspersonerna i listboxen Er referens är 
avstängd för de kunder som har fler än 100 registrerade kontaktpersoner.  
Tidigare uppdaterades enbart rev nr. ursprung i orderhuvud (#3277) och orderrader (#3489) 
när användaren skapade den första projektbudgeten. Eftersom rev nr. aktuell i orderhuvud 
(#3279) och orderrader (#3492) inte uppdaterades var användaren tvungen att uppdatera rev 
nr. aktuell med knappen Uppdatera Projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser för att 
budgetvärden skulle komma ut i rapporter och studior i fälten för rev nr. aktuell. Nu 
uppdateras även rev.aktuell i orderhuvud (#3279) och orderrader (#3492) när 
ursprungsbudgeten skapas. När fler projektbudgetar skapas förutsätts dock användaren, via 
knappen Uppdatera projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser, aktivt ta ställning till 
vilken projektbudget som är aktuell. Den senast registrerade projektbudgeten blir alltså inte 
automatiskt den aktuella projektbudgeten.   

411 UTLEVERANS 
Nu görs kreditkontroll mot fakturakunden om egenskapen Kreditkontroll mot fakturakund är 
markerad i rutin 791 Egenskaper Kunder/leverantörer, fliken Kreditkontroll.  
Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Order/utlev, fliken Utleverans/Överleverans med 
möjlighet att välja egenskap Spärra, Varna eller Tillåta överleverans.  
Utskrift av Utleveransetikett ETOU vid totalleverans kunde ge fel antal etiketter. 
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412 TOTALLEVERANS 
Nu finns möjlighet att skriva ut Utleveransetiketten (ETOU) i denna rutin.  
Fältet Projekttyp är nu förlängt till 25 tecken. 

430 INKÖP 
Då radnummer på en inköpsrad justerades manuellt uppdaterades inte F7-radtext och 
underliggande register korrekt. Detta är nu åtgärdat.  

886 AVSLUTA ORDER 
Det finns nu möjlighet att göra Urval via Orderstudio för både Order och Offert.  

8142 INKÖPSRADSSTUDIO 
Det är nu möjligt att visa information från leverantörsprisregistret i listkontrollen.  

PDA Solutions 

GENERELLT 
Nu finns tillgång till F1-hjälpen direkt i handdatorn. Hjälpen nås från dialogen Om Pyramid.  

PDA INVENTERING 
Ny flik, Inv.lpl för att enklare inventera lagerplatser. Aktiveras i rutin 791 Egenskaper PDA 
Lager, fliken Inventering, egenskap Visa inv.lpl. 

PDA SÄLJARE 
Ackumulera antal fungerade inte när egenskaperna Utleverera och Ackumulera angetts på 
radfliken.  

PDA UTLEVERANS 
Om standard kollityp i rutin 820 Transportsätt angivits med fler än tre tecken, fungerade inte 
detta i PDA Utleverans. Detta har nu åtgärdats. 
Fliken snabbutlev hanterade inte EAN-koder. Detta är nu åtgärdat.  

Phone Edition 

MOBIL ARBETSORDER - MATERIALRAPPORTERING 
Val av artikel med hjälp av artikelstudion fungerade inte i de fall studion startades med hjälp 
av artikelstudioknappen istället för med förstoringsglaset. Detta är nu korrigerat.  

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER 
Nu skapas order med standard blankettvariant från kundregistret.  
Vid Ny order tas det nu hänsyn till status på serienumret. Rätt projekttyp föreslås baserat på 
inställningar i rutin 791 Egenskaper serviceorder, fliken Projtyper/Projstatus/Setart - 
projekttyper. 

MOBIL ARBETSORDER - TIDRAPPORTERING 
Ny egenskap under 7.2 Koppling Tidrapportering "Skapa inte ny orderrad". När egenskapen 
är markerad skapas tidtransaktionerna på befintlig orderrad om orderrad med samma 
artikelkod redan finns på ordern.  
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Prisinläsning 

737 SIDOREGISTERSTUDIO 
När en artikel raderas ska fältet #1037 ”Ersatt av artikel” tömmas på alla artiklar där den 
borttagna artikeln är en ersättningsartikel. Vid överföring till artikelregister ska samma fält 
tömmas om inte ”Ersatt av artikel” finns i artikel- eller sidoregister.  

735 PRISINLÄSNING 
Pyramids medlevererade prisböcker är uppdaterade med tre nya EIO-mallar.  

E0 – NetAccess  
E4 – Elgrossén  
E5 – TB EL  

Projekt 

110 PROJEKT 
Vid radering av projektrad på en valutaoffert räknades inte fältet Offertbelopp valuta ner.  
Tidigare uppdaterades enbart rev nr. ursprung i orderhuvud (#3277) och orderrader (#3489) 
när användaren skapade den första projektbudgeten. Eftersom rev nr. aktuell  i orderhuvud 
(#3279) och orderrader (#3492) inte uppdaterades var användaren tvungen att uppdatera rev 
nr. aktuell med knappen Uppdatera Projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser för att 
budgetvärden skulle komma ut i rapporter och studior i fälten för rev nr. aktuell. Nu 
uppdateras även rev.aktuell i orderhuvud (#3279) och orderrader (#3492) när 
ursprungsbudgeten skapas. När fler projektbudgetar skapas förutsätts dock användaren, via 
knappen Uppdatera projekt i rutin 112 Projektbudgetar/prognoser, aktivt ta ställning till 
vilken projektbudget som är aktuell. Den senast registrerade projektbudgeten blir alltså inte 
automatiskt den aktuella projektbudgeten.   

123 DAGBOK 
Fältet Fri text är nu förlängt till 200 tecken.  

Redovisning 

931 SKATTEDEKLARATION 
Det är nu möjligt att välja att skriva skattedeklaration som XML-fil. Vi stöder formatet 
eSKDUpload-DTD Version 6.0 som gäller från januari 2015. Utskriften sker via knappen 
Skattedeklaration, välj Skriv XML i undermenyn. Formatet installeras automatiskt första 
gången dialogen öppnas. 

8154 SPECIALSALDOSTUDIO 
Vid utskrift av urvalet är det möjligt att välja om bara rader med budgetvärden ska tas med. 
Det sker genom att markera kryssrutan Skriv bara budgetrader.  
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Serienummer/Serviceorder 

RESERVATION SERIENUMMER 
Om ett serienummer har blivit reserverat av en annan användare innan raden sparats i 
orderrutinerna visas nu meddelandet "1 serienummer gick inte att reservera. Kontrollera 
reservationen". Därefter får användaren manuellt kontrollera reservationerna via knappen för 
serienummer och spara raden på nytt. De serienummer som inte gick att reservera har 
plockats bort ur urvalet.  

431 INLEVERANS 
Inleverans av serienummer i intervall. Nu kontrolleras att serienumren inte redan finns i 
registret.   

7510 SERVICEORDER 
Vid omvandling av en serienummerkopplad serviceoffert till en serviceorder, skapas nu även 
åtgärder i åtgärdsregistret .  
Vid radering av orderrad på en valutaoffert räknades inte fältet offertbelopp valuta ner.  
Uppdelad betalning, menyval Service. Ny markeringsruta ”Behåll textrader på kundorder”.  
Tidigare kunde dubbla serviceåtgärder skapas vid arbete med uppdelad betalning.  

Tidrapportering 

3515 TIDRAPPORTERING 
Nu finns kontroll mot projektstatus vid tidrapportering. Kontrollen tillåter ändring, men inte 
nyregistrering av tidrapporter mot ett spärrat projekt.  
Nu finns tillgång till Projekt-, Kund- och Artikelcentral.  

Uthyrning 

8510 HYRESORDER 
Om slutdatum på bokningen är blankt sätts numera specialfält #10007 Bokat nettobelopp till 
noll (0) vid utskrift av hyresblanketterna Hyresbekräftelse (HYBE), Utlämningskvitto 
(HYUT) och Återlämningskvitto (HYIN).  

Variantartiklar 

472 VARIANTARTIKLAR 
En grundartikel har numera möjlighet att ersättas av en annan grundartikel. Nytt fält "ersatt 
av" finns tillgängligt på flik Grundartikel i rutinen.  
Nu går det att ange Artikelstatus och Status orsak på fliken Variantdata.  
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473 DIMENSIONER 
Nu tillåts inte nyregistrering av dimensioner som innehåller blanksteg.   
Nu tillåts inte nyregistrering av dimensioner med inledande understreck.  

8197 GRUNDART/ARTIKELSTUDIO 
Nu finns en knapp för att öppna rutin 472 Variantartiklar i denna studio.  
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PBS Webb 
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 
Nu kontrolleras då ordern sparas, om någon kampanj ska infogas.  
Setartikelhanteringen har förbättrats för att kunna upptäcka eventuella felaktigt registrerade 
setartiklar och därigenom undvika att felaktiga orderrader skapas i PBS Webb.  

Projekt 

110 PROJEKT 
Kopiering av projekt fungerade inte tillfredställande, bland annat kunde originalet förbli låst. 
Nu är detta åtgärdat. 
Nu kontrolleras då projektet sparas, om någon kampanj ska infogas.  
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Tillägg 1 till 3.42A05H – Släpptes 2015-05-06 
Mellan förhandssläpp 2015-04-30 och officiellt släpp 2015-05-06 gjordes tillägg 1 till servicepacket.  

Grundregister och system 

432 BEKRÄFTA INKÖP 
När inköpsrader kopplade till en tillverkningsorder bekräftades kunde fel orderrad 
uppdateras med bekräftat datum. Detta är nu åtgärdat.  

Bytkod 

BYTKOD I KOMBINATION MED E-HANDEL  
När Bytkod kördes på artiklar, uppdaterades inte e-artikelbilder (Lu 34340), vilket ledde till 
att e-artiklarna inte fick några bilder.  

PDA Solutions 

1630 PDA UTLEVERANS 
Sändningsmallen CreateShipmentV3.xml hanterades inte. Detta är nu åtgärdat.  

Tidrapportering 

3515 TIDRAPPORTERING 
Korrigering för inmatning i grid har gjorts.  
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Tillägg 2 till 3.42A05H – Släpptes 2015-05-26 
Efter officiellt släpp 2015-05-06 gjordes tillägg 2 till servicepacket.  

Klientinstallationer och övriga installationer 

CRM CONNECT 
Menyer samt mätare stängdes inte alltid. 

eline 

INTERNETBETALNING VIA DIBS 
Internetbetalningar kunde inte genomföras då felaktiga summor kunde uppstå tillsammans 
med användandet av Dibs plattform Payment Window.  

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

E-faktura kund 

211 FAKTURERING 
Första raden i en XML-faktura hämtade blankt radnummer om det var mer än en rad som 
fakturerades.  

8040 EDI-CENTRAL 
Transaktionstext skrevs inte ut i XML-fakturan trots att rätt egenskaper var angivna.  

Order/Lager/Inköp 

410 ORDER 
Senaste order räknade inte ut Á-pris.  
 
Vid makulering av order, makulerades endast första raden på ordern. 
Gäller följande orderrutiner: 

410 Order 
110 Projekt 
7510 Serviceorder 
3110 Kassa 

Genom att köra rutin 882 Diagnos på Order/projekt hittas de rader som inte blivit 
bortplockade vid makuleringen. Vilka order/projekt det gäller visas i felloggen med felkod: 
”Projekt saknas”. Klicka på ”Åtgärda fel” för att återskapa de makulerade orderhuvudena. 
Det är viktigt att rätt kundkod anges. Vilken/Vilka kundkoder det gäller går att få fram via 
8132 Orderradsstudion. När orderhuvudena är återskapade kan ordern på nytt makuleras.  
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Tillägg 3 till 3.42A05H – Släpptes 2015-06-11 
Efter officiellt släpp 2015-05-06 gjordes även tillägg 3 till servicepacket.  

Krut 

LISTKONTROLLER 
Det kunde uppstå felaktigheter i visningen av listkontrollen, om funktionen ”Visa summor 
på/av” var på när dialogen startades. 

eline 

LÄGG I KORG FRÅN FAVORITLISTA 
Om en hel favoritlista lades i varukorgen och vissa artiklars antal hade angivits till noll, 
kunde efterföljande rad få fel antal och pris.  

MITT KONTO 
Det kunde under vissa förutsättningar uppstå systemfel vid visning av användaruppgifter 
under Mitt konto. 

OMRÄKNING AV VARUKORG 
Om en användare lagt varor i korg och det sedan skedde ett byte av gästmall, uppdaterades 
inte innehållet i kundkorgen enligt den nya gästmallens inställningar. 

PRISVISNING 
Artiklarnas priser kunde visas fel och skifta mellan olika sidvisningar. Fenomenet uppstod 
endast för användare som inte var inloggade.  

SALDOKONTROLL PÅ VARIANTARTIKLAR 
Egenskapen för att inte visa artiklar med negativt saldo fungerade inte på grundartiklar om 
egenskapen för att ersätta grundartikeln av en artikel per dimension var markerad. 
Dimensioner utan saldo visades.  

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

Materialplanering 
Det skapades inte F7-text för tillverkningsorder vid beredning av kundorderrad, trots att 
egenskapen "Textrader från kundorder" var markerad i rutin 791 Egenskaper Tillverkning.  
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Tillägg 4 till 3.42A05H – Släpptes 2015-09-09 
Efter officiellt släpp 2015-05-06 gjordes även tillägg 4 till servicepacket.  

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.  

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/
http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#23RotRut_150909


342A05H.doc  2016-01-18 
 
 

 
        342A05H.doc / Sid 21 
  
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 
 

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: 
3. 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.) 

4. LU 197 Egenskaper faktura 
1. 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 3.42A på www.unikum.se, Kundsupport, 
Artiklar A-Ö. Öppna direkt via länken: http://www.unikum.se/dok/HusarbeteROT_342A.pdf 
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Tillägg 5 till 3.42A05H – Släpptes 2015-10-14 
Efter officiellt släpp 2015-05-06 gjordes även tillägg 5 till servicepacket.  

 

Allmänt 

TEXTEDITORN 
Obs! 

Följande ändringar gäller ENDAST WINDOWS-miljön och texteditorn! 
Valet av taggen main för e-linetexter har plockats bort, eftersom e-line använder taggen och 
det endast får finnas en (1) sådan. 
Nu finns det fler teckenstorlekar att välja bland. 
Bättre stöd för tabellhantering samt inkopiering av formaterad text har införts. 
Nu finns möjlighet att länka till en bild i text avsedd för blanketter. 

Autogiro 

237 INBETALNING 
Rätt konto hämtades inte vid inbetalning då kunden betalade för lite. Detta är nu korrigerat. 

CRM/Säljstöd 

612 AKTIVITETER 
Problemet med att spara en lång sökväg till ett kopplat dokument är nu åtgärdat.  

620 UTSKICK 
Att starta utskicksrutinen från en studio orsakade ett systemfel. Detta är nu korrigerat.  

e-line 

AVSÄNDARE PÅ E-POST 
E-post som skickades till Pyramid från funktionerna Registreringsförfrågan, 
Kontaktformulär, Produktfråga och Beställ information fick tidigare användarens angivna e-
postadress som avsändare. Detta ställde till tekniska problem och är nu åtgärdat. Avsändaren 
blir nu den e-postadress som angivits i egenskaperna i rutin 791 e-line kommunikation, 
fliken e-post.  

BILDVISNING PÅ PRODUKTSIDA 
Om en produkt endast hade en produktbild, öppnades inte bilden i nytt fönster vid klick på 
bilden. Detta är nu korrigerat.  
Produktbild på produktsidan kunde ibland få fel storlek vid bläddring mellan produktens 
olika bilder. Detta är nu korrigerat.  
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E-HANDELN I FLERA FLIKAR 
Om e-handeln användes i flera flikar i webbläsaren kunde detta orsaka felmeddelanden på 
kassasidan. Detta är nu korrigerat.  

FAVORITLISTAN 
När variantartiklar lades till i favoritlistan fick de felaktigt benämning från grundartikeln. 
Detta är nu korrigerat.  

FRAKTAVGIFTER MED HÖGSTA ORDERBELOPP 
Egenskapen för ”Högsta orderbelopp” på fraktavgifter angivna i valuta fungerade inte. Detta 
är nu korrigerat.  

KASSASIDAN 
När funktionen för adresshämtning användes i samband med betalningssätt Klarna Faktura 
visades meddelande om att personnumret var felaktigt om de fyra sista siffrorna avslutades 
med en nolla. Detta är nu korrigerat.  
Slutför order kunde ge felmeddelande om saldoegenskapen ”Disponibelt till nästa leverans” 
var markerad. Detta är nu korrigerat.  
Rabattrader kunde försvinna från kassasidan om leveranssätt ändrades. Detta är nu 
korrigerat.  
Kontroll av egenskaperna för min- och max antal i korg för variantartiklar kunde ge 
felmeddelande och har nu åtgärdats.  
Problem med att slutföra köp uppstod under vissa förutsättningar i samband med att 
användaren bytte leveranssätt. Det kunde medföra att det behövdes två klick på knappen för 
att slutföra köp innan ordern skickades och detta är nu åtgärdat.  
Problemet med att eventuell kund- och internetrabatt inte kom med på ordern om inte 
sektionen för övriga uppgifter visades har nu åtgärdats.  

KASSASIDAN SNABBKASSA 
Om en artikelrad uppdaterades på kassasidan i webbläsaren Safari kunde betalningssätten 
försvinna. Detta är nu korrigerat.  

MOBILVERSIONEN 
För surfplattor visas nu fullversionen som standard.  
I mobilversionen används alltid produktvisningen ”utökad lista”. Denna visningstyp behölls 
när användaren gick över till fullversionen. Nu används visningstyp enligt inställningarna för 
fullversionen i detta fall.  

ORDERÖVERSIKT KOPIERA ORDER 
Kopiering av en order från orderöversikten under Mitt konto kunde ge fel på kassasidan om 
fler produkter lades i korg innan samma order kopierades igen. Detta förfarande kunde ge fel 
pris och antal på de tidigare tillagda produkterna och har nu åtgärdats.  

SALDOVISNING 
När saldo enligt egenskaper skulle räknas inklusive reservationer, räknades inte reservationer 
med från order som ännu inte lästs in. Detta är nu korrigerat.  
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STORA BILDER I TEXTER 
Om stora bilder lades i texten för en startskyltning blev den förvrängd och omskalad trots att 
egenskapen ”Behåll proportioner” markerats när bilden infogades i texten. Detta är nu 
korrigerat.  

SÄKER ANSLUTNING 
När e-handeln kördes med säker anslutning (anslutning med certifikat) användes ett 
JavaScript utan säker anslutning. Detta kunde resultera i att e-handeln inte visades i 
webbläsaren. Detta är nu korrigerat.  

TEXTINMATNING PÅ PRODUKTSIDA 
Om egenskapen för att tillåta flera rader i textinmatningen på produktsidan var markerad och 
raderna inleddes med blanksteg så försvann dessa blanksteg på första raden på kassasidan. 
Detta är nu korrigerat.  

850 PTC MONITOR 
Uppdraget för Aviseringar kunde ge systemfel om funktionen för avisering då produkt 
återkommit i lager var aktiverad. Felet inträffade om saldoegenskapen ”Disponibelt till nästa 
leverans” var markerad. Detta är nu korrigerat.  

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

Giroutbetalning 

8016 LEVERANTÖRSFAKTURACENTRAL 
Fliken Betalningsuppdrag, funktionen Makulera uppdragsrad orsakade ett systemfel. Detta är 
nu korrigerat.  

Kassa 

3187 KASSATRANSAKTIONER 
Det hämtades inte något konto till fältet Balanskonto. Detta är nu korrigerat. 

Lagerplatser/Batch 

431 INLEVERANS 
Kostnaden på transaktionen blev felaktig om rabatten hade decimaler. Detta är nu korrigerat. 

Leverantörsreskontra 

314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA 
Lagerartiklar konterades med fel konto när olika lager användes och inköpskonto skulle 
hämtas från inköpstypen. Detta är nu korrigerat. 
Uppdatering av batchpris vid avstämning av inleverans beräknades fel. Detta är nu 
korrigerat. 
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315 AVSTÄM FAKTURA  
Uppdatering av batchpris vid avstämning av inleverans beräknades fel. Detta är nu 
korrigerat. 

320 UTBETALNING 
Registrera betalning krävde felaktigt att modulen för Giroutbetalning var installerad. Detta är 
nu korrigerat. 

Order/Lager/Inköp 

410 ORDER 
Fälten på sidoinformationen Orderrabatt var inte tillgängliga. Detta är nu korrigerat. 

430 INKÖP 
Om det fanns en F7-text kopplad till inköpsraden hängde rutinen sig när raden skulle sparas.  

PDA Solutions 

PDA UTLEVERANS 
Samtidig utleverans av flera order med samma lagerplatshanterade artikel kunde tidigare 
resultera i att artikeln blev överlevererad och att lagerplatssaldot därmed blev negativt. Detta 
är nu korrigerat.  

Variantartiklar 

430 INKÖP 
Vid radering av rader via variantmatrisen uppstod systemfel 202/34 om en kopplad order 
fanns till aktuellt inköp.  
 

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

	Innehåll
	Pyramid Business Studio 3.42A05H – Släpptes 2015-05-11
	Krut
	Automatiska registerkonverteringar
	Klientinstallationer och övriga installationer 
	F1-hjälp
	Grundregister och system
	Betalkort EMV
	Bytkod
	CRM/Säljstöd
	CTI-telefonikoppling
	E-faktura kund
	e-line
	e-säljare Pyramid
	Fakturering
	Försäljningsanalys
	Giroutbetalning
	Grafisk planering (EQ-plan)
	Importrutiner
	Kassa
	Kedjemodulen
	Koppling XTendLink
	Kundbonus
	Lagerplatser/Batch
	Materialplanering
	MPS
	Order/Lager/Inköp
	PDA Solutions
	Phone Edition
	Prisinläsning
	Projekt
	Redovisning
	Serienummer/Serviceorder
	Tidrapportering
	Uthyrning
	Variantartiklar

	PBS Webb
	Klientinstallationer och övriga installationer 
	Order/Lager/Inköp
	Projekt

	Tillägg 1 till 3.42A05H – Släpptes 2015-05-06
	Grundregister och system
	Bytkod
	PDA Solutions
	Tidrapportering

	Tillägg 2 till 3.42A05H – Släpptes 2015-05-26
	Klientinstallationer och övriga installationer
	eline
	E-faktura kund
	Order/Lager/Inköp

	Tillägg 3 till 3.42A05H – Släpptes 2015-06-11
	Krut
	eline
	Materialplanering

	Tillägg 4 till 3.42A05H – Släpptes 2015-09-09
	Fakturering
	Steg 1 av 2. Nedladdning av tillägget
	Steg 2 av 2. Aktivera uppdatering

	Tillägg 5 till 3.42A05H – Släpptes 2015-10-14
	Allmänt
	Autogiro
	CRM/Säljstöd
	e-line
	Giroutbetalning
	Kassa
	Lagerplatser/Batch
	Leverantörsreskontra
	Order/Lager/Inköp
	PDA Solutions
	Variantartiklar


