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Servicepack 6  
 

För Pyramid Business Studio version 3.42A  
(2016-03-07) 
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Pyramid Business Studio 3.42A06G - Släpptes 2016-01-20 
Mellan förhandssläpp 2015-12-22 och officiellt släpp 2016-01-20 gjordes tillägg 1 till servicepacket. 

 

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 uppdaterade ikoner och bilder för Phone Edition.  

Grundregister och system 
HUSARBETE ROT/RUT 
Riksdagen röstade nyligen igenom budgetförslaget att sänka rotreduktionen till 30 % och 
förändra det maximala reduktionsbeloppet för rutarbete. Redan till version 3.41A sp 10, 
tillägg 3 samt 3.42A sp 05, tillägg 4 infördes stöd i Pyramid inför en eventuell förändring av 
rot-/rutreglerna. Läs mer på: 
http://www.unikum.se/Support/aktuellt/index.htm#RotRut_151207 

211 FAKTURERING 
Kreditfaktura som avrundats upp till noll blev kreditfaktura. Detta har korrigerats och det blir 
nu istället en debetfaktura.  

710 ARTIKLAR 
Fältet Uppdateringsregel visas nu korrekt om Kedjemodulen finns installerad.  

743 JUSTERA LEVERANTÖRSPRISER 
Hanteringen av urval från leverantörsprisstudion har förbättrats.  

744 INTRASTATRAPPORTERING 
Vid ändra transaktioner fungerade inte urval på status. Detta är nu korrigerat.  

786 PROJEKTSTATUS 
Nu är det möjligt att välja vilken färg som ska representera respektive projektstatus. Denna 
färg används i rutin 617 Resursbokning och i Mobil arbetsorder.  

882 DIAGNOS 
Vid åtgärda fel på orderrad där artikeln var felaktig och valet blev att tömma artikelkod 
sattes inte egenskapen för fri artikel.  

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL 
Vid användning av blankettvariant vid utskrift av faktura valdes skrivare från det första 
fakturaformatet som låg i blankettsetet.  
Vid utskrift av plocklista kunde meddelande om att ”post i databasen är ändrad efter läsning” 
visas.  

8017 PROJEKTGRUPPSCENTRAL 
På fliken Inköp har det tillkommit en knapp med koppling till Inköpscentralen.  
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8020 UTSKRIFTCENTRALEN 
Vid urval på kalkyltyp ska bara vald typ skrivas och inte de som börjar med det som är valt. 
Detta är nu korrigerat.  

Autogiro 
237 AUTO-INBETALNING 
Rätt konto hämtades inte vid inbetalning då kunden betalat för lite. Detta är nu korrigerat.  
Ny egenskap ”Check + Längdsiffra” för inläsning av Bankgiro Inbetalningar (BgMax). Ger 
säkrare träff av rätt faktura.  

Betalkort EMV 
Modulen har nu stöd för Spectracard 3.13.0 och SVEA Ekonomi. Kontakta Payzone för mer 
information.  

Bytkod 
9850 BYTKOD 
Byte av signatur ska inte påverka signaturens personliga licenser i andra bolag. Detta är nu 
korrigerat. 

CRM/Säljstöd 
612 AKTIVITETER 
Att skapa ett nytt externt dokument med en mall som hämtar data från Pyramid fungerade 
bara för det första dokumentet som kopplades till aktiviteten. Numera fungerar det även att 
skapa externa malldokument från dialogen Dokument.   

615 PROSPEKT 
Fältet Kommentar (#4971) har blivit förlängt till 120 tecken.  

617 RESURSBOKNING 
Nu finns möjlighet att byta projektstatus på en order direkt i resursbokningen.  
Ny inställning för att låta färger i ganttschemat styrs av orderns projektstatus. Se 
inställningar i rutin 617 Resursbokning och i rutin 786 Projektstatus.  
Nu är det möjligt att sätta standardrubrik med information från serienummerregistret i de fall 
det är en serviceorder som resursbokas. Inställningen görs i rutin 791 Egenskaper 
CRM/Säljstöd.  
Listkontrollen för order har nu tillgång till information från både företagsregistret och 
serviceorderregistret. 

620 UTSKICK 
Om rutinen startades från en infostudio laddades inte texteditorn på rätt sätt, vilket orsakade 
ett systemfel. Detta är nu korrigerat.  

CENTRALER MED AKTIVITETSFLIK 
Gäller samtliga centraler där aktivitetsfliken förekommer. Knappen Aktivitetstext på fliken 
Aktiviteter, visade inte valet E-post för meddelanden som skickats och kopierats till Pyramid 
(via knappen Skicka och kopiera till Pyramid i Outlook). Detta är nu korrigerat.   
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Design Studio 
VIKTIGT ANGÅENDE EGNA DATAFÄLT  
Hanteringen av egna datafält har ändrats. Vid uppdatering till 3.42ASP06 och senare bör en 
kontroll göras för att se om det finns dubbletter på egna datafält. När dubbletter finns bör 
dessa åtgärdas innan uppdateringen påbörjas. Information finns för återförsäljare på 
Partnersidorna, Marknad, PPNews, PPNews nr18 - 2015. 

e-line 
ADDTHIS 
AddThis har ändrat hur deras script aktiveras. Nu finns två fält i rutin 791 Egenskaper 
Pyramid, e-line, Layout och verktyg, fliken AddThis; ”Kod produktsida” och ”Kod 
<body>”. Vid aktivering av olika verktyg för kontot på addthis.com finns det alltid kod (det 
står ’Step 1’ på deras sida) som ska kopieras in i fältet ”Kod <body>”. Beroende på vilket 
verktyg som valts kan det ibland även finnas kod (’Step 2’ på deras sida) som ska in specifikt 
på produktsidan. Då kopieras koden in i fältet ”Kod produktsidan”.  

ATTEST 
Det är nu möjligt att attestera order även på orderöversiktens sida för orderrader. 
Om du har egen design: Namn på knappen ”Kopiera order” har bytts från pnlCopyOrder till 
pnlButtons. 
Det gick inte att översätta ämnesraden för e-postmeddelandet som skickas när order finns att 
attestera i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Internetorder. Inget hände vid klick på 
F9 – Språk.  

BESTÄLLNINGSVARA 
Om en artikel var märkt som beställningsvara visades det tidigare i produktlistor ett rött 
kryss för artiklar som inte var beställningsvaror. Detta kunde missuppfattas. Nu visas endast 
en markering för de artiklar som är markerade som beställningsvaror.  

BESTÄLL PRISLISTA 
Det är nu möjligt att via rutin 840 Rapportgenerator hämta fram ett nytt delformat, Staffling, 
som visar en artikels prisstafflingar på e-prislista med formatet WAPL.  

COOKIEVARNING 
Tidigare cookievarning återkom vid varje nytt besök på e-handeln. Detta har uppfattats som 
störande. Därför visas nu cookievarningen endast första gången e-handeln besöks.  

CSS OCH SPRÅKFILER 
Kompletterande information om förändringar i CSS-/Språkfiler finns i separat 
dokumentation på http://www.unikum.se/servicepack/Servicepack_342A.htm#e-line. 

DIREKTINLOGGNINGSLÄNK 
Direktinloggningslänk med länk till en skyltning fungerade inte. Detta är nu korrigerat.  

HANDELSBANKEN FAKTURA 
Möjligheten att erbjuda Handelsbanken Faktura via Dibs utgår. Istället har en direktkoppling 
mot Handelsbanken implementerats. Avtal med Handelsbanken krävs. Nytt betalningssätt 
registreras i rutin 827 Betalningssätt med betalningstyp ”Handelsbanken Faktura. 
Egenskaper för betalningar med Handelsbanken Faktura anges i rutin 791 e-line Order och 
inläsning, fliken SHB.  
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KAMPANJPRISER 
Om en artikels pris kommer från en kampanj visas nu priset rödmarkerat på samma sätt som 
för artiklar som i rutin 3911 e-artiklar märkts upp som ”Visas som rea”.  

KASSASIDAN 
Om ett eget fält av typen ”logiskt” lades till i listlayouten för varukorgen och därefter 
markerades på kassasidan, gick det sedan inte avmarkera. Detta är korrigerat.  

KASSASIDAN SNABBKASSA 
Ordererkännande skickades endast när användaren valde att skapa konto i samband med 
order.  
Ordern kunde få fel projekttyp om inte användaren valde att registrera konto i samband med 
ordern. Ordern kunde då få projekttypen angiven på den generella gästmallen istället för från 
den aktuella gästmallen.  

KLARNA ADMINISTRATION 
Ny rutin 3922 Klarna Administration med möjligt att hantera Klarnabetalade order direkt 
inifrån Pyramid. Se rutinens F1-hjälp för handledning.  

Obs!  
Det krävs att ”Ingen hantering” har markerats för egenskapen ”Skapa betalning” i rutin 791 
e-line Order och inläsning, fliken Klarna.  

För att kunna kommunicera med Klarna måste ett ”Klarnaobjekt” installeras på de 
arbetsplatser som ska köra rutin 3922 Klarna Administration. Objektet installeras via 
arbetsplatsinstallationen eller via \addins\Klarna\InstallKlarnaObject.exe.  

MOBILVERSIONEN 
Om en artikel raderades från varukorgen efter att den blivit tillagd via produktsidan, 
försvann stylingen och t ex. knappar blev länkar.  
 
Mitt konto finns nu i mobilversionen med funktionerna ”Mina uppgifter” och 
”Orderöversikt”. Efter inloggning, klicka på inloggningsikonen igen för att få fram menyn 
för Mitt konto.  
 
Nu visas artikelkoden i produktlistningar för mobilversionen.  
 
Om artiklarna inte hade ett förifyllt antal bredvid köpknappen, gick de inte att lägga i 
varukorgen.  
 
Kontakta oss-sidan är nu mobilanpassad och nås via sidfoten.  

ORDERÖVERSIKT 
Om bildfält 2 och 3 lades ut i listlayouten för ”Orderöversikt, rader” visades de inte som 
bilder. Endast bildnamnen visades. Detta är nu korrigerat.  
 
Det går nu att lägga ut fält för valutakod på orderraderna. Fältet finns under Specialfält i 
listlayouten för ”Orderöversikt, rader” i rutin 791 Egenskaper e-line Listlayout.  

VARIANTARTIKLAR 
Om variantartiklar läggs i varukorgen via variantmatrisen ska prisstafflingar på grundartikeln 
slå igenom. Detta fungerade inte men är nu korrigerat.  
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När en grundartikel registrerades i rutin 3911 e-artiklar hämtades inte varugruppen. Detta 
fick resultatet att data från fält angivna på varugruppen inte hämtades från artikelregistret.  
 
Om variantartiklar läggs i varukorgen via variantmatris, visas artikelbilderna i matrisen. Vid 
klick på en sådan bild öppnades tidigare bilden i ett nytt fönster vilket ledde bort från 
produktsidan. Nu öppnas bilden i ett popup-fönster.  

726 KONTAKTER 
Egenskaperna för kontaktens valbara betalningssätt är ändrade. Klarna Faktura har plockats 
bort och nu avser Extern faktura alla aktiva externa fakturabetalningssätt. Vid uppgradering 
till detta servicepack uppdateras automatiskt alla kontakter som har Klarna Faktura som 
valbart betalningssätt med egenskapen Extern faktura.  

8280 E-ARTIKELSTUDIO 
Det är nu möjligt att i rutin 8280 e-artikelstudio lägga ut specialfält som visar bildnamnen för 
en artikel.  

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

e-säljare Pyramid 
791 EGENSKAPER E-SÄLJARE 
Ny egenskap ”Säljarinloggning kräver registrerad identitet”. Med denna aktiverad kan endast 
registrerade identiteter(UDID) logga in som säljare. Ny flik Identiteter där det förutom 
identitet kan anges säljare. Anges säljare, är det bara på denna enhet som angiven säljare kan 
användas. I e-säljarappen finns det under Underhåll möjlighet att mejla identiteten till önskad 
e-postadress. 

ORDERDATA TB/TG I APPEN 
I e-säljarappen är det nu möjligt att i kassan se kostnaden och TB/TG. 
Informationen erhålls från delsumman via infoknappen.  

FÖRBEREDANDE FÖR NY MODUL E-SÄLJARE - KUND 
I detta servicepack finns det förberedande stöd för den nya modulen e-säljare - kund. 
Kontakter som markerats med e-säljare i rutin 726 Kontakter, fliken Eline, kan via e-
säljarappen direkt lägga order.  

Flerlager 
8020 UTSKRIFTCENTRAL 
I listan Lagervärde Flerlager (ALLV) blev lagervärde fel vid sortering på benämning om 
lagerpris inte fanns på artikeln. Detta är nu korrigerat.   

410 ORDER 
I dialogen beräkna leveransvecka visades felaktiga värden från register Lager/artikel (Lu 58) 
om det inte var en kategori 1 artikel. Detta är nu korrigerat.  
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Företagsupplysning 
791 EGENSKAPER FÖRETAGSUPPLYSNING 
Nytt fält ”Kreditgräns vid svar > 10 000 000”. Det belopp som angivits här flyttas över till 
fältet Kreditgräns i rutin 720 Kunder, fliken Försäljning, när svarsmeddelandet ”>10000000” 
visas.  

892 AVTAL FÖRETAGSUPPLYSNING 
Creditsafe har infört en säkrare lösenordshantering. Nu finns ny knapp ”Spara nytt lösenord” 
för att lägga in sitt lösenord. Se vidare information på 
http://www.unikum.se/Pyramidinfo/2015/Pyramid_Info_nr14_2015.htm   

Giroutbetalning 
330 BANKGIRO 
Programmet låste sig om leverantörsfakturan hade en text på Betalning/Bevakning när 
Urval/ändra faktura valdes.  

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

Importrutiner 
GENERELLT 
I en fil med formatet UTF-8 som innehöll BOM (byte order mark), stannade importen.  

3821 IMPORT ORDER 
Vid stafflade priser på prislistan och radrabatt i filen räknades priset aldrig om. Detta är nu 
korrigerat.  
Om en setartikel och en artikel ska intrastathanteras kontrolleras nu egenskapen Intrastat från 
setartikeln.  
Det går inte längre att läsa in en order om egenskapen Pris inkl. moms är markerad på 
projekttypen. Detta eftersom Order inte hanterar priser inklusive moms.  
Egenskapen Normalpris från fil har bytt namn till Kost./Deb från fil.  

3831 IMPORT UTLEVERANS ORDER 
Nu finns uppdaterad information för återförsäljare i dokumentet Importrutiner_340Bsp10.pdf 
på Partnersidorna, Produkter, Importrutiner. 

3830 IMPORT FAKTURAUNDERLAG  
Vid inläsning kan nu $ anges i fältet Fakturakund (#12383) om fakturakunden inte ska 
hämtas från kunden.  

3833 IMPORT EDI 
Importegenskapen Tillåt import av spärrad art. tillåter nu också spärrade setartiklar.  

3860 IMPORT INKÖP 
Angavs ett lager på raderna som inte var samma som i inköpshuvudet, ökades ändå det 
beställda värdet på det lager som var på inköpshuvudet. Detta är nu korrigerat.  
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3880 IMPORT LEVERANTÖRSRESKONTRA 
Egenskapen ”Beräkna debiterbart belopp” i rutin 710 Artiklar påverkar nu orderpåföringen 
vid import av leverantörsreskontra på samma sätt som i rutin 313 Orderpåför faktura.  
Om konteringarna på en leverantörsfaktura inte balanserar görs inte längre försök att 
balansera upp dessa. Mellanskillnaden får istället konteras i dialogen för arbetsregistret.  

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

3161 X-/Z DAGRAPPORT 
När mer än en artikel i följd var en friartikel och en av dem hade 0 kr i pris, kunde Grand 
Total rabatt uppdateras fel. Detta är nu korrigerat.  

3110 KASSAFÖRSÄLJNING 
Hanteringen av hur returer med rabatter hanteras på z-/x-dagrapporten har ändrats för att 
följa skatteverkets nyligen uppdaterade riktlinjer.  

3110 KASSAFÖRSÄLJNING 
Om dialogen Infoga priskampanjer öppnades innan betalningsdialogen, kunde 
betalknapparna i betaldialogen tillfälligt vara inaktiva. Detta är nu korrigerat.  

Kedjemodulen 
I 3.42A servicepack 05 gjordes en förändring som gjorde att bankadresser exporterades och 
importerades. Detta blir ett problem om bolaget som importerar har gjort egna förändringar 
och tillägg av bankadresser. För att det inte ska bli fel kommer hanteringen av bankadresser 
att få hanteras manuellt.  

Koppling TA-system 
414 PDA UTLEVERANS 
Vid valet att göra senare utleverans i rutin 414 PDA Utleverans följde inte Flakmeter och 
Pall-antal med. Dessa värden sparas nu ner i leveransregistret, PUPLOHUV.  

872 ARBETSPLATSER 
På fliken TA-system finns nu en ny egenskap för att ställa in vilken Browser som ska 
användas för TA-kopplingen. Stöd finns för IE, Chrome och Firefox.  

Lagerplatser/Batch 
431 INLEVERANS 
Kostnaden på transaktionen blev felaktig om rabatten hade decimaler. Detta är nu korrigerat.  
När en lagerplatsartikel valdes med förstoringsglaset och användaren gick ut och in i 
lagerplatsdialogen kunde flera transaktioner skapas vid verkställ. Detta är nu korrigerat.  

Leverantörsreskontra 
314 INKÖPSPÅFÖR FAKTURA 
Under vissa förutsättningar kunde programmet tappa bort vilket inköpskonto som fanns på 
inköpsraden och istället använda lagerkonto. Detta är korrigerat.  
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Vid beräkning av batchpris togs inte hänsyn till rabatt. Detta är korrigerat.  

315 AVSTÄM FAKTURA 
Makulera inköpspåföring makulerade fel bokföringsrad under vissa omständigheter. Detta är 
korrigerat.  

Materialplanering 
510 TILLVERKNINGSORDER 
När tillverkningskoppling är aktiv ska start och färdigvecka uppdateras i underliggande 
tillverkningsorder även om budgeterat antal inte stämmer.  

530 ÅTERRAPPORTERING 
Vid återrapportering av lagerplatsprodukt nollställs de registrerade lagerplatserna vid byte av 
tillverkningsorder.  

570 PRODUKTER 
Ritning kopplades inte korrekt vid nyregistrering av produktrad. Detta är nu korrigerat.  

3850 IMPORT PRODUKTER 
Ritning kopplades inte korrekt vid import av produkt och produktrad. Detta är nu korrigerat.   

Order/Lager/Inköp 
410 ORDER 
På delformatet ack.rad för offert och ordererkännande kan Belopp inkl moms (#17253) 
läggas ut, men det var alltid noll.  
Det syntes inte att det fanns text kopplad till orderhuvudet eller orderraderna om texten var 
registrerad på ett språk. Detta är nu korrigerat.  
Underdialogen Senaste order räknade inte ut A-pris. Detta är nu korrigerat.  
Vid förslag lev.vecka och när egenskapen ”Utleverans helgdagar” i rutin 791 Order/utlev var 
markerad visades inte helgdagar. Detta är nu korrigerat.   

411 UTLEVERANS 
Om F7-text fanns på en orderrad och en delleverans gjordes kunde både utlevererat antal och 
restnoterat bli noll. Detta är nu korrigerat.   

430 INKÖP 
Om det fanns en F7-text kopplad till inköpsraden, hängde programmet sig när raden skulle 
sparas. Detta är nu korrigerat.  
Makulering av inköpsrader kunde under vissa omständigheter ge systemfel. Detta är nu 
korrigerat.  

431 INLEVERANS 
Vid inleverans av en lagerplatsartikel kunde under vissa omständigheter fel lagerplatser 
visas. Felet uppkom då lagerplats först valdes och användaren därefter tryckte F6 Auto. Detta 
är nu korrigerat.  
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PDA Solutions 
1610 PDA INVENTERING 
Egenskapen Standardantal fungerade inte vid val av lagerplatsartikel eller på fliken 
Inv.lagerplats. Detta är nu korrigerat.  

1630 PDA UTLEVERANS 
Vikt på fliken Avsluta räknades bara ut om fliken Snabbutlev var öppen. Detta är nu 
korrigerat.  

Phone edition 
MOBIL ARBETSORDER  
I inställningar under Ny order finns nu egenskapen Serviceorder utan serienr. Serviceorder 
utan serienummer blir då förvalt vid en ny serviceorder.  
Signering av arbetsorder. Nu finns möjlighet att signera utfört arbete och spara det signerade 
dokumentet som en aktivitet i Pyramid. För mer information om detta, kontakta Unikum.  

MOBIL ARBETSORDER - ARBETSORDERLISTAN 
Antal order som kan visas i arbetsorderlistan har utökats från 250 till 400 stycken.  
Order färgas nu enligt inställningar för respektive Projektstatus. Se inställningar i rutin 617 
Resursbokning och i rutin 786 Projektstatus.  

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER 
Nu kontrolleras om kunden är spärrad vid orderläggning.  

MOBIL ARBETSORDER - ORDERSTATUS 
Tillgängliga projektstatusar visas nu i den ordning de står i Mobil arbetsorders inställningar.  
Höjden på textfältet har utökats för orderstatustext för förbättrad läsbarhet.  

MOBIL ARBETSORDER - TIDRAPPORTERING 
Vid tidrapportering med samtidig inmatning av textrader kunde felmeddelandet "Order låst 
av mig - Sigillet har ej släppts" visas. Detta är nu korrigerat.  

3515 TIDRAPPORTERING 
Löneart kunde felaktigt försvinna från kostnadsrapporteringar. Detta är nu korrigerat.  
Tidigare gick det bara att rapportera till klockan 23.50. Numera går det även att ange 
klockslag 24.00.  
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Projekt 
110 PROJEKT 
Det syntes inte att det fanns text kopplad till orderhuvudet eller orderraderna om den var 
registrerad på ett språk. Detta är nu korrigerat.  
Om ett redan avslutat projekt öppnades, fick projektet ett nytt avslutsdatum. Detta är nu 
korrigerat.  

Serienummer/Serviceorder 
8020 UTSKRIFTCENTRALEN 
Vid utskrift av serienummerlistor med urval på lager, kunde flera lager inkluderas i 
utskriften. Nu inkluderas enbart det valda lagret. Detsamma gäller vid urval av lagerplats och 
serienummertyp.  

Tidrapportering 
8014 PERSONALCENTRAL 
På flik Veckorapporter finns nu kolumner för lördag och söndag också.  

Variantartiklar 
VARIANTARTIKLAR – REGISTRERING VIA VARIANTMATRIS 
Vid registrering av rader via variantmatris skapas nu även rader för de artiklar där 0 angetts i 
antal. 

Web edition 
3515 TIDRAPPORTERING 
Vid sökning efter tidkod ska inte artikelstudion automatiskt söka innan något urval gjorts. 
Detta är nu korrigerat.  
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Tillägg 1 till 3.42A06G – Släpptes 2016-01-20 
Mellan förhandssläpp 2015-12-22 och officiellt släpp 2016-01-20 gjordes tillägg 1 till servicepacket. 

 

CRM/Säljstöd 
617 RESURSBOKNING 
Användare som inte har tillvalsmodulen Serienummer/Serviceorder kunde få ett systemfel 
när rutinen startades. Det är nu åtgärdat.  

Design Studio 
5520 IMPORTERA ANPASSNING 
Vid import fanns det en risk för att exportens datafält inte listades. Detta är nu åtgärdat. 

E-faktura kund 
767 E-FAKTURA KUND (XML-FORMATET GEBC) 
För att kunna få med exempelvis en faktura-mejladress i XML-filen är Head_Ref nu kopplat 
till datanummer #884 som är 100 tecken långt. Datanummer #842 som användes tidigare var 
endast 25 tecken. Observera att justering krävs för kunder som har ett anpassat format i 
datakatalogen. 

e-line 
MOBILVERSIONEN 
Det gick inte att gå till produktsidan om inte variantartiklar fanns. Detta gällde om 
egenskapen för att visa variantartiklar som ”Rullgardinsmeny” var markerad i rutin 791 e-
line Visning och texter, fliken Variantartiklar eller på aktuell kundkategori i rutin 3916 
Kundkategorier. Detta är nu korrigerat.  

RADERA ARTIKEL 
Om modulen Variantartiklar fanns installerad och enstaka artikel raderades, plockades även 
grundartikeln bort ur e-artikelregistret. 

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

Importrutiner 
3861 INLEVERANSER 
Vid inleverans räknades inte ”Beställt” i artikelregistret ner med inlevererat antal. Detta är 
nu åtgärdat.  
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Leverantörsreskontra 

314 Inköpspåför faktura 
Radioknapparna Registrera/Inleverera och Registrera/Avstäm pris kunde under vissa 
omständigheter vara markerade samtidigt. Detta är nu åtgärdat.  

Order/Lager/Inköp 
411 UTLEVERANS 
Ej lagerförda artiklar kunde inte utlevereras om egenskapen Spärr utleverans, var markerad. 
Detta är korrigerat.  

Phone Edition 
MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER 
Kontodimensioner sparades inte ner korrekt på nya order. Detta är nu åtgärdat.  

MOBIL ARBETSORDER - ORDERSTATUS 
Ifall orderstatusegenskaperna lagrats ner kommaseparerat i inställningsdialogen för Mobil 
arbetsorder fungerade inte orderstatusdialogen. Detta är nu åtgärdat.   

Rutinbehörighet 
874 BEHÖRIGHETER 
Några rutiner kunde inte behörighetsstyras. Detta är nu åtgärdat. 

Variantartiklar 
REGISTRERING VIA VARIANTMATRIS 
Vid ändring av en variant via tangent F3: Ändra variant, raderades rader som hade noll i 
antalsfältet. Felet fanns i rutin 410 Order och 430 Inköp. Detta är nu korrigerat. 
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Tillägg 2 till 3.42A06G – Släpptes 2016-03-07 
Efter officiellt släpp 2016-01-20 gjordes tillägg 2 till servicepacket.  

 

Klientinstallationer och övriga installationer 
CRM CONNECT 
Krasch uppstod vid start av Outlook 2007 eller äldre, om CRMConnect1 fanns installerad. 
Detta är nu åtgärdat.  

Grundregister och system 
ALLMÄNT 
Systemfel 300 kunde uppstå när rutin med PDF öppnades. Detta är nu åtgärdat.  

8020 UTSKRIFTSCENTRAL 
Orderlistor hade felaktigt filter på datum. Det innebar att urval på orderdatum blev felaktigt. 
Detta är nu åtgärdat.  

CRM/Säljstöd 
610 MIN PYRAMID 
Efter uppdateringen till servicepack 06 fungerade inte längre knapparna under menyerna 
Register, Central och Studio. Detta är nu åtgärdat.  

Fakturering 
211 FAKTURERING 
Rutin 211 Fakturering låste sig om användaren efter utskrift av faktura inte valde att 
godkänna fakturan, utan istället markerade en faktura i listkontrollen och klickade på Skriv 
om.  
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