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Förändringar och nyheter i standard CSS-filer 
I det här dokumentet förklaras de uppdateringar som gjorts i standard CSS-filer och som 
eventuellt kan påverka utseendet om egna förändringar har gjorts i user.css. På följande sidor 
listas CSS-ändringar för respektive servicepacks rättning och nyutveckling, med tillhörande 
exempel. 

 
När ett nytt servicepack installeras bör Pyramid e-line alltid ses över för att se hur 
förändringar i servicepacket påverkar funktion och utseende i e-line 

 
Förklaring på nedan rubriker: 

Rubrik Ändringen gäller denna sida eller detta element. 

Ändrade klassnamn och id Namnet på klassen eller id är ändrat. 

Ändrade regler Reglerna för klassen eller id är ändrade. 

Nya klasser och id Tillagda klasser och id, oftast för nyutvecklade element, som kan behöva ses 
över. 

.klassnamn/#id … Flera ändringar som börjar med detta klassnamn eller id. 
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3.42Asp02 
Betyg och kommentarer 
Felmeddelande för Betyg och kommentar har fått egen design som följer utseendet på e-lines 
övriga felmeddelanden. 
 
Nya klasser och id 
.validationSummary. 

 

Kassasidan 
Det går att ändra i vilken ordning sektionerna visas på kassasidan. I och med detta, samt att 
Snabbkassan har tillkommit, har en hel del ändringar gjorts gällande kassasidans klasser. 
 
Ändrade klassnamn och id 
#sectionCart => #MainContent_Basket_cartUpdatePanel 

.creditcheck_inner => #MainContent_DeliveryAndPayment_pnlCreditCheck 

#boxTotal => #MainContent_Summerize_sectionTotalBox 

#boxTotal .infoSum => #MainContent_Summerize_pnlInfoSummerize 

#minisectionPay => #MainContent_DeliveryAndPayment_pnlPayment 

#minisectionDel => #MainContent_DeliveryAndPayment_pnlDelivery 

.DelAdress => .DelAddress 

.ChooseAdress => .ChooseAddress 

 
Ändrade regler 
#MainContent_DeliveryAndPayment_pnlCreditCheck 

#MainContent_DeliveryAndPayment_pnlPayment.table 

 
Nya klasser och id “Mina uppgifter”: 
#MainContent_MyInfo_pnlFastCheckout 

#MainContent_MyInfo_pnlSectionMyInfo 

#MainContent_MyInfo_txtSSN 

#MainContent_MyInfo_pnlSSNText 

#MainContent_MyInfo_pnlGetSSNButton 

#MainContent_pnlSectionWrapperMyInfo 

#MainContent_MyInfo_ucFastCheckout_pnlCreateAccount 

#MainContent_MyInfo_ucFastCheckout_pnlRegisterText 

#MainContent_MyInfo_pnlDeliveryAddress 

#MainContent_MyInfo_pnlDeliveryAddressInfo 

#ChooseAddress 

#mcbCountry_txtField 

#mcbCountry_btnShow 

#MainContent_MyInfo_ucFastCheckout_ValidationSummary1 

 

Det finns en minimihöjd på ”Slutför köp”-sektionen, för att hela sektionsikonen (grön bock) ska 
synas. 
 
Ändrade regler 
div[id*="pnlSectionWrapperCompleteOrder"]  

div.inactive[id*="pnlSectionWrapperCompleteOrder"] 

 

Mitt konto, Serienummeröversikt 
Flikarna har stylats om. 
 
Ändrade regler 
.tabControl 

.tabControl … 
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Sökrutan 
När markören placeras i ett inmatningsfält i webbläsaren Chrome, markeras fältet automatiskt 
med en ram. Den blev felaktig, eftersom sökrutan i e-line är tvådelad (inmatningsfältet är en 
del och ”knappen”/förstoringsglaset är en del). Detta är nu ändrat så att ramen för 
inmatningsfältet även löper runt förstoringsglaset. I vissa fall är den automatiska inramningen 
inaktiverad. 
 
Ändrade regler 
.filterbox .searchbutton 

.lay_search 

.lay_search input[type='text'] 

.lay_search input[type='image'] 
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3.42Asp03 
Avisering, produkt åter i lager 
Möjlighet att beställa avisering via e-post eller sms på produktsidan när artikel inte kan köpas 
pga. att lagersaldo är negativt. 
 
Nya klasser och id 
#MainContent_pnlMonitor 

#MainContent_pnlMonitorText 

 
Mitt konto, Orderöversikten 
Knapparna Attestera och Radera har lagts till i listlayouten. 
 
Ändrade klassnamn och id 
.form .orderOverviewTable .cell.Attest => .form .orderOverviewTable .cell.D10071 

 

Varukorgen – redigera innehållet via listlayouten 
Vilka kolumner som ska visas i varukorgen kan styras i listlayouten. Uppdaterat designen av 
Lilla varukorgen. 
 
Ändrade regler 
#lay_basket 

.smallcart 

.smallcart_inner 

.smallcart_inner … 

.smallcart_outer 

.smallcart .grid 

.smallcart .table 

.smallcart .table … 

.smallcart_outer .Artname 

.smallcart_outer .row .cell a 
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3.42Asp04 
Bildvisining produktsidan 
Ny bildhantering med zoom och slider. 
 
Nya klasser och id 
.slider 

.sliderImages 

.sliderButton 

 
Felsidor 
Felsidorna har fått ny design. 
 
Ändrade regler 
.errorpagewrapper 

.errorpagewrapper a 

.errorpagewrapper a:hover 

.errorpagewrapper .errorpageheader 

.errorpagewrapper .message 

.errorpagewrapper .search 

.errorpagewrapper .errorlinks 
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3.42Asp05 
Cookievarning 
Informationslist om cookies har tillkommit. 
 
Nya klasser och id 
.cookieWarning 

.cookieWarning .acceptBtn 

 

Inloggningsdialog 
Möjlighet att visa inloggningsdialogen som en utfällbar meny (flyout) istället för en ny sida. 
 
Nya klasser och id 
.loginFlyout 

.loginFlyout … 

 
Matrisvisning 
Matrisvisningsfoten blev felaktig, då textinmatning var aktiverad. Detta är nu åtgärdat. 
 
Ändrade regler 
.form .row > input 

.prod_item .matrixText 

.prod_item .matrixText input[type=”text”] 

.prod_item .matrixText .textBoxLabel 

 
Snabbkassa 
Snabbkassans fält på kassasidan bredde ut sig över annat innehåll. Detta är korrigerat. 
 
Ändrade regler 
.form .row > input 

.form .row > input:not(.comboBoxTextBox) 

 

Se över sektionerna Snabbkassa samt Mina uppgifter på kassasidan. 
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3.42Asp06 
Cookievarning 
Cookievarningen som tillkom i förra servicepacket påverkade endast placeringen av 
sidinnehållet och inte eventuell bakgrundsbild. Om bakgrunden är anpassad till elementens 
placering störde cookievarningen detta. 
 
Nya klasser och id 
body.showWarning 

 

Ändrade regler 
.cookieWarning 

 

Formulär – tvingande inmatning 
Asterisken som symboliserar att ett fält är tvingande i formulären har flyttats och är nu 
placerade tillsammans med ledtexten istället för inmatningsfältet. 
 
Ändrade regler 
.form .requiredField 

 
Mobilversion – Artikelkod 
Visar nu artikelkoden i produktlistningar i mobilversionen. 
 
Nya klasser och id 
#UpdatePanel1 div.itemcode 

 

Mobilversion – Kontakta oss 
Sidan ”Kontakta oss” kan nu även visas i mobilversionen. 
 
Ändrade regler 
.footerMenusWrapper 

.footerMenu ul:first-child 

 

Nya klasser och id 
.form.contact … 

 

Mobilversion – Mitt Konto 
I servicepacket har Mina uppgifter samt Orderöversikten tillkommit i mobilversionen. Dessa 
stylas med hjälp av följande. 
 
Nya klasser och id (för mobilen) 
#pnlMainMenu … 

#pnlUserInformation 

#pnlLoginInformation 

#pnlCompanyInformation 

#pnlMyInformation … 

#pnlChangeLoginText 

#MainContent_lblOrderOverviewHeadline 

#MainContent_lblOrderHeadline 

#MainContent_pnlForm.orderWrapper … 

#MainContent_pnlForm.orderOverview … 
 

Mobilversion – Sidbläddring 
Ändrat utseendet för sidbläddringen i mobilen. 
 
Ändrade klassnamn och id 
#pnlPagerbottom => div.pager2 
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Mobilversion – Stafflingspriser 
Stafflingspriser visas nu på produktsidan även i mobilversionen. 
 
Nya klasser och id 
#MainContent_grdGradated 

.gradated_price … 

.gradatedPricetitle 

 

Mobilversion – Tabeller 
Editerat tabellelementen th, td etc till klasser så att div-tabeller kan stylas via klasser. 
 
Ändrade klassnamn och id 
thead => .thead 

tbody => .tbody 

th => .th 

tr => .tr 

td => .td 

caption => .caption 

 

Handelsbanken faktura implementerat 
Handelsbanken faktura tillagt som betalningssätt. 
 
Nya klasser och id 
#MainContent_DeliveryAndPayment .shb … 

#checkoutWrapper .btnSHBSendOrder 

 

Ändrade regler 
.paychoice .row > table 

.paychoice .row > img 

 

Skyltning – fönster- och utökad listvisning 
Om produktbild saknades syntes inte eventuell skyltbild. Detta är nu åtgärdat. 
 
Nya klasser och id 
.listview_window .image_attribute:not(.soleImage) 

.listview_window .image_attribute.soleImage 
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3.42Asp07 
Startsidan utan skyltning 
 #MainContent_txtSignView => #MainContent_pnlSignView 
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3.42Asp08 
Köpknapp och antalsfält (iPad) 
Köpknapp och antalsfält flöt ihop på iPad.  
 
Ändrade regler 
.cross_item .item_quantity > div 

.cross_item .item_quantity input 

.listview_window .price_inner .item_quantity 

.listview_window .prod_outer_3 .price_inner .item_quantity .cell.numeric 

.listview_window .prod_outer_4 .price_inner .item_quantity .cell.numeric 

.listview_window .prod_outer_3 .price_inner .button.buy 

.listview_window .prod_outer_4 .price_inner .button.buy 

 

E-line listlayout 
Nu finns möjlighet att sätta egenskap på att ett fält innehåller en länk. 
 
Ändrade regler 
.prod_item .extra_info .table a 

.prod_item .extra_info .table a:hover 

.table .cell.link a 

 
Registreringsvillkor 
Reg.villkoren öppnas nu i fancybox istället för som popup.  
 
Nya klasser och id 
.form.registration .conditionswrapper 

.conditionstext 

 
Återställt ID 
Tidigare ändring i mobilversionen påverkade ID:et på #lay_accessory. Återställt detta.  
 
Ändrade klasser och id 
#MainContent_lay_accessory => #lay_accessory 
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