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Servicepack 10H till 3.42A – släpptes 2018-06-13 
 

Grundregister och System 
720 Kunder 
Två nya fält mobilnummer #2443 samt e-postadress #2445 i fliken leveransadresser. 
 
8013 Order/Projektcentral 
Utskrift av rapportformat Fakturabilaga (FABI) tappade tidigare värde i vissa fält, bl. a. 
förfallodatum.  
 

Autogiro 
237 Auto-inbetalning  
Plusgiro Total IN tillåter ny faktura oavsett valuta.  
 
Dialogen kommer ihåg senaste sorteringsordning vid uppdatering av listkontrollen.  
 

Betalkort EMV 
Ny aktör 
Ny integration mot Bambora. För installation se Installationshandbok Moduler.  
 
3143 Egenskaper EMV-PED 
Ny knapp för att administrera betalkortsterminaler.  
  

CRM/Säljstöd 
612 Aktiviteter 
E-post som har kopierats in från Outlook med CRM-Connect, visas numera via knappen E-post 
på fliken Aktiviteter.  
  

e-line 
Kontroll att order inte överskrider saldo 
Om egenskapen för kontroll på att order inte överskrider saldo var markerad i rutin 791 
Egenskaper e-line, Produktinformation fliken Saldo, skedde kontroll även på offerter.  
 
Saldoberäkning 
Om egenskapen  "Saldo enligt angivet lager" var aktiverad i rutin 791 Egenskaper e-line, 
Produktinformation, fliken Saldo, räknades antal från order som låg för inläsning med oavsett 
vilket lager orderraden var kopplad till. Detta är nu åtgärdat.  
 
Automatiskt sparande av varukorg 
Automatisk sparande av varukorg binds nu till kontaktnummer. Vid inloggning på annan 
enhet/webbläsare kommer den automatiskt undansparade varukorgen visas. Har kunden 
innan inloggning lagt varor i varukorg och dessa skiljer sig mot undansparade varor ställs en 
fråga om vilken varukorg kunden vill använda. 
 
Uppskick 

För att rättningar gjorda i .net-applikationen ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 
Uppskick webbserver, urval Grundsystem.  
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Fakturering 
210 Fakturaunderlag 
Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel i datanummer om man registrerade 
F7-text och sen sparade raden.   
 
8020 Utskriftscentalen 
Provfakturan hanterar acontoavdrag i fakturatotalen.  
  

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland 
335 Utbetalning XML 
Informationen "Vårt kundnr" kommer inte med längre tillsammans med "Leverantörens 
fakt.nr" i XML betalfil som underlättar leverantörens inläsning.  
 
Avsändande kontotyp blev felaktigt IBAN istället för BBAN i XML betalfil, om fakturor söktes 
fram med knappen Urval leverantör och inställningar för Avsändande konton inte var aktiverat 
i rutin 791 Egenskaper Giro, fliken ISO20022XML, knappen Avsänd bankkonton. Gällde vissa 
betalningssätt för Swedbank och Handelsbanken. 
 
SEPA-betalningar separeras nu i ett eget betalningsblock i XML betalfil och ett krav från 
banken SEB.  Ändringen avser alla banker.  
 
Om en betalfil av misstag skickas två gånger till banken och det finns en kreditfaktura så blev 
det vid återredovisningen fel i bokföringen. Får nu en röd markering och felmeddelande om 
dubblett.  
 

Import Bokföring 
938 Inläsning verifikat 
En extra kontroll av att bokföringsår och verifikatregister överensstämmer har införts för att 
förhindra att verifikat läses in på fel bokföringsår.  
 

Importrutiner 
3820 Import projekt  
Det skapades ingen inköpsanmodan för orderrader med kopplade textrader.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Inloggning i kassan och betaldialogen öppnas så att resten av systemet låses för att de i vissa 
fall hamnade bakom Kassaförsäljningsdialogen.   
 
Meddelandet Belopp misstämmer, kom felaktigt upp när belopp ändrades på en artikel utan 
grundpris.  
 

Koppling TA-system 
411 Utleverans 
Nya funktioner och XML-taggar EmailDelivery samt SmsNumberDelivery i XML-beskrivningen 
hämtar e-postadress respektive mobilnummer från kundens leveransadress. Saknas uppgifter 
där hämtas som tidigare, dvs från kontakt el kund.  
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Nya funktioner och XML-taggar DeclaredValue (#8581) samt DeclaredCurrencyCode (#3163) 
för tullvärde i XML-beskrivningen. Detta gäller för export. 
 
Sätter registreringsdatum #52025 vid Validering av sändning.  
 
411 Utleverans / 8013 Ordercentral (frisläpp) / PTC-tjänst (frisläpp) 
Sätter registreringsdatum #52025, leveransdatum #52026 samt leveranstid(hhmm) #52027 
vid Frisläpp av sändning.  
 
8013 Ordercentral / PTC-tjänst 
Komplettering av sändningsinfo i sändningshuvud och tilläggstjänster (i b.la.  
LtdShipmentStatus.xml) vid återläsning av status på frisläppta sändningar från Logtrade. 
Nämnda xml-beskrivning kan nu även kopieras till datakatalogen om man vill anpassa den.  
 
Hämtar offererat fraktpris vid återläsning av status på frisläppta sändningar från Logtrade. 
Sätter totalpris #52037 (avrundat till närmaste heltal vid behov) samt valutakod #52045. 
 

Miljöavgifter 
211 Fakturering 
Undantag kund från miljöavgifter vid fakturering ska göras enligt orderkunden och inte 
fakturakunden.  
 

Order/Lager/Inköp 
410 Order 
Vid utskrift av ordererkännande beräknades inte moms på frakt- och expeditionsavgift om det 
var 100% rabatt på raderna.  
 
Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel i datanummer om man registrerade 
F7-text och sen sparade raden.  
 
430 Inköp 
Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel i datanummer om man registrerade 
F7-text och sen sparade raden.  
 
470 Behovsanalys  
Varningsflagga sätts på de artiklar som har längre ledtid än var behovsanalysen kan visa. 
Behovet för dessa artiklar upptäcks inte i tid.  
 
Behovsanalys efter beställningspunkt i kombination med egenskapen att ”Kommande 
inleverans täcker, varna bara” kunde ibland ändå skapa ett behov, detta är nu rättat.  
 
Tidigare gick det att skapa inköp/anmodan mot spärrad leverantör. Det går inte längre.  
 
8011 Artikelcentral  
Ny kontroll om en artikel är spärrad för in/utleverans när man klickar på  Lageruttag.  
 

PDA Solutions 
PDA Inleverans 
Om man hade markering för att etiketter ska skrivas ut i PDA uppdaterades inte 
inköpshuvudet korrekt vilket gav fel i diagnosen. 
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Prisinläsning 
734 Rabattbrevinläsning  
Möjlighet att radera arbetsregister efter inläsning.  
 
735 Prisinläsning  
Möjlighet att radera arbetsregister efter inläsning.  
 
736 Avtalspriser inläsning  
Möjlighet att radera arbetsregister efter inläsning.  
 
850 PTC - Prisinläsning 
Möjlighet att radera arbetsregister efter inläsning.  
 

Projekt 
110 Projekt 
Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel i datanummer om man registrerade 
F7-text och sen sparade raden.  
 

Uthyrning 
8510 Hyresorder  
Specialfältet #10007 Bokat nettobelopp visade fel summa på rapportformat 
Bokningsbekräftelse (HYBE).  
 
I underdialog Debitera kunde inköpspris på en orderrad ändras vid kreditering.  
 

Variantartiklar 
430 Inköp 
Kontroll på att lager och leveransvecka är angivet i matrisdialogen innan man sparar. 
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Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland 
335 Utbetalning CFP/XML 
Kunde bli fel vid återrapportering om flera Kreditfakturor avräknades mot flera Debetfakturor.  
 
Valideringen har nu stöd för nätverkssökvägar.  
 

Order/Lager/Inköp 
Skapande av orderrader 
Vid avtalspris med valutaklausul infogas inte alltid valutaklausul per orderrad med automatik. 
Detta gäller vid användning av setartiklar.  
 

Variantartiklar 
430 Inköp 
Felaktig kontroll av lager vid registrering av artiklar i variantmatrisen om man inte har 
flerlagermodulen.  
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