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Pyramid Business Studio 3.42A10H 
 

Grundregister och System 
742 Kostnadsbokföring 
Vid inleveransbokföring blev det ingen bokföring om kostnaden tidigare satts till noll kronor 
av rutin 314 Inköpspåföring. 
 
742 Kostnadsbokföring 
Vid utskrift av journal togs ingen hänsyn till vilken skrivare som stod på rapporten. 
 

Betalkort EMV 
3110 Kassaförsäljning 
Betalkortsdialogen hänger sig ibland för Bambora. 
 
Vid aktör Nets och initiering av betalkort och felet Multi instance clientid in use kommer görs  
försök att radera filen multi.config och initiera igen. 
 
Loggningsnivån fungerade inte för Verifone. 
 
Skapar en loggfil per terminal för Verifone. 
 
Möjliggjort för manuell inmatning av kortnummer för Nets och Bambora. 
 
Tagit bort BaxiAgent. 
 

e-line  
3922 Klarna Administration 
Det gick inte att aktivera order som ändrats i Pyramid men där orderbeloppet var oförändrat. 
Detta på grund av att orderraderna i Klarnas reservation inte motsvarade de på den ändrade 
ordern. Det gick inte heller att uppdatera reservationen då Pyramid inte kunde identifiera att 
ordern var ändrad då orderbeloppet var oförändrat. Nu finns möjlighet att efter felmeddelande 
vid aktivering om att orderraderna misstämmer först uppdatera reservationen och sedan 
aktivera den. 
 

Giroutbetalning/Utland 
335 Utbetalning XML 
Vid importera återredovisning så kunde fel betalningsdatum hämtas i XML 
återredovisningsfilen. 
 

Lagerplatser/Batch 
210 Fakturaunderlag 
Kunde inte välja lagerplats vid negativ leverans i rutin 210. 
 

Produktkonfigurator 
750 Konfigurator 
Kunde inte ange antal för parameterbärare i listkontroll. 
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Redovisning 
8151 Verifikatradsstudio 
Det fungerade inte att ange budget och sökkriterier. 
 
8152 Saldostudio 
Om budget och dimension sattes samtidigt kraschade rutinen med 202/0/3-fel. 
 


	Innehållsförteckning
	Pyramid Business Studio 3.42A10H
	Grundregister och System
	Betalkort EMV
	e-line 
	Giroutbetalning/Utland
	Lagerplatser/Batch
	Produktkonfigurator
	Redovisning


