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Pyramid Business Studio 4.12A04H – Släpptes 2017-12-19 
 

Allmänt 
Förhandsgranskning  
Förhandsgranskning av utskrift till fil kunde ibland få Pyramid att inte svara, detta är nu 
åtgärdat. 
 
Supportformuläret – Hjälp – Pyramid support 
Man kan nu bifoga eget urklipp från klippbordet (exempelvis med hjälp av 
Jing/skärmklippverktyget).  
 

Grundregister och System 
720 Kunder - Leveransadresser 
Har lagt till mobilnummer #2443 och e-postadress #2445 i fliken Leveransadresser.  
 
746 Specialprisregler kampanjer 
Funktionen billigaste gratis i kombination med begränsningen endast en gång per order 
fungerade inte om ordern innehöll flera olika specialprisregler. 
 
8017 Projektgruppscentral 
Orderkopplade aktiviteter visades inte på fliken Aktiviteter när dess mapp valdes. 
 
8011 Artikelcentral 
Sökvägar artikel i sökfältet. 
 
8013 Order/Projektcentral 
Tog väldigt lång tid att få fram poster på fliken "Uppdrag TA". 
 
8018 Inköpscentral 
Förhandsgranska, Kopiera och Inköpslistor inlagt. 
 

Autogiro 
236 Autogiro Bankgiro 
Vid manuellt urval kunde existerande rader ersättas av de manuellt inlagda raderna.  
 
237 Auto-inbetalning 
Vid import av fakturor med inhemsk valuta, som SEK i Sverige, kunde de registreras med 
valutadifferenser trots att ingen ska finnas. Manuellt inlagda fakturor kunde då också få 0-
belopp på journalen. 
 
Dialogen kommer ihåg senaste sorteringsordning vid uppdatering av listkontrollen.  
 

Behörighet 
720 Kunder 
När användaren saknar behörighet för att läsa in en kund , ska kunden inte visas i rutinens 
snabbsök. 
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Betalkort EMV 
3110 Kassaförsäljning  
Fel vid avbryt betalning av kassören i kassan när kunden tryckt ok i terminalen. 
 
Om pyramid kraschade släpptes inte kopplingen mot betalkortsterminalen. Meddelandet man 
får upp är: Multi instance clientid in use. 
Gäller leverantören Nets. 
 

CRM/Säljstöd 
613 Kalender 
Det gick inte att skapa en gruppbokning över två dagar, endast den första dagen sparades. 
 
615 Prospekt 
I vissa fall uppdaterades listkontrollen på fel rad. 
 

E-faktura leverantör 
340 Attest 
Knappen E-post bifogar numera rätt PDF-fil. 
 
Pyramids egen PDF-visare kan numera skriva ut, och klarar fler PDF-typer. 
 

e-line 
791 e-line Kommunikation 
Om fel inträffar när e-post med ordererkännande ska skickas efter inläsning av en order så 
ligger e-postfilen kvar och ger varning i rutin 3920 Orderinläsning. För att inte får varningen 
fler gånger så måste e-postfilen raderas manuellt. Detta kan nu göras via knappen Radera ej 
sända e-postfiler. 
 
840 Rapportgenerator 
På Order- och fakturablanketter finns nu möjlighet att visa beteckning för betalningssätt e-line 
på aktuellt språk. Specialfält #12869 Text betalningssätt används då. 
 
3922 Klarna Administration 
Klarnaobjektets version var felaktigt märkt och fel version av objektet användes vid anrop till 
Klarna. För att anropen mot Klarna ska fungera felfritt måste Klarnaobjektet installeras om via 
arbetsplatsinstallation eller addins\Klarna\ InstallKlarnaObject.exe.  
 
Crosselling 
Det finns nu möjlighet att lägga till en generell rubrik för crosselling-sektionen, t.ex. ”Andra 
köpte också”. Anges en text till text-id ”CrossellingTitle”, i den egna user-språkfilen, kommer 
rubriken att visas. Undantaget om det finns en h1- eller h2-rubrik i crossellingtexten, då visas 
inte den generella rubriken.  
 
Klarna Faktura 
Logotypen för Klarna, som visas under betalningssätten på kassasidan, hämtas numera från 
Klarnas bildbibliotek (via länk) istället för som tidigare från bildmapp. Därmed kan bilden inte 
längre bytas ut.  
 
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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Fakturaarkiv 
8125 Faktura-/kvittoarkivstudio 
Multiselect i listkontroll för att kunna skicka flera fakturor samtidigt i epost. 
 
Vid återutskrift kunde samma F7-text ibland komma ut två gånger. 
 

Fakturering 
210 Fakturaunderlag 
Möjlighet att söka på kundens artikelkod. 
 
Vid byte av leveransadress och leveransadressen inte innehåller Er referens kommer frågan 
om Er referens ska tömmas. 
 
Om kommatecken angavs i antal för setartikel blev antal på artiklarna utan decimaler. 
 
Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns. 
 
Om man på projekttypen har angivit att leveranstiden är noll dagar men inte har markerat 
egenskapen i 791 Order/utleverans, ”Utleverans helgdagar” hänger sig Pyramiden om man är 
inloggad en helgdag. 
 
Vid ändring av fakturakund ändrades orderkund. Detta är korrigerat. 
 
Endast aktiva setartiklar visas nu i snabbsökslistan. 
 
211 Fakturering 
Avbruten kontraktsfakturering som makuleras kunde få felaktig faktureringsdatum i 
reskontran. 
 
215 Fakturaattest 
Tidigare kunde man på ett projekt ändra fram och tillbaka under projektets gång att det skulle 
attesteras eller inte vilket kunde medföra fel. Nu går det inte att ta bort fakturaattest om 
fakturering påbörjats, däremot kan man slå på fakturaattest när som helst.  
 
Om man attestavslutade en order kunde flera ordrar försvinna från listkontrollen, de 
avslutades inte med man fick hämta urval igen. 
 
220 Inbetalning 
Vid betalning av kreditfaktura summerades beloppen i dialoghuvudet fel. 
 
271 Ansökan husarbeten 
På ansökan avrundas nu allt under en timme till en timme, i övrigt vanliga 
avrundningsreglerna. 
 

Flerlager 
467 Lageromföring 
Ny egenskap för att kunna få lagerpris som kostnad vid lageromföringar. Egenskapen anges i 
rutin 791 Egenskaper flerlager. 
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Företagsupplysning 
430 Inköp 
Sparade upplysningar visas på leverantörer. 
 
720 Kunder 
Visa om kunden är upplagd på bevakning. 
8010 Kundcentral 
Visa om kunden är upplagd på bevakning. 
 
8112 Kundstudio 
Nya knappar för Ny kund och Creditsafe. 
 
894 Företagsupplysning 
Ny ikon för att hämta upplysning från Creditsafe. Ikonen är mer Creditsafe-anpassad. 
 

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland 
330-333, 335 Giroutbetalning 
Vid återredovisning görs nu en kontroll så att en faktura inte kan importeras från samma fil 
mer än en gång under samma registrering. 
 
330-333 Giroutbetalning 
Återredovisningen fungerade inte om bevakade kreditfakturor och import av flera filer 
samtidigt.  
 
332-333, 335 Giroutbetalning Utland 
Vid återredovisning kom inte dialogen för valutaavräkning upp om betalningen bara innehöll 
fakturor med valutakoden SEK. Gäller både XML och CFP. 
 
335 Utbetalning CFP 
Kreditnotor kunde falla bort vid registrering av betalningar, om de användes för att avräkna 
mer än en faktura. 
 
335 Utbetalning CFP/XML 
Vid betalning med systemets standardvaluta räknades inte alltid eventuell kassarabatt med i 
totalbeloppet. 
 
335 Utbetalning XML 
XML-betalfiler till Swedbank kunde avvisas om de innehöll vissa tecken.  De skrivs nu om till 
godkända tecken, vilket inte ska påverka betalningarna. 
 
Gäller Nordea XML. Banken har minskat max antal fakturor till bankgiro från 300 till 15 st för 
en och samma betalning. Pyramid hanterar det genom att skapa flera block med fakturor i filen 
om det inte finns kreditfakturor, för då hanteras max 15 fakturor totalt. Gäller per leverantör 
och valuta. 
 
Gäller Nordea XML. Nu blandas inte längre SCOR och CIND/CRED i samma <Strd> för inhemska 
betalningar. 
 
Infört standardiserade prefix i informationen om fakturornas referenser i utbetalningsfilen om 
<Ustrd>. Aktuellt om antal fakturor i <Strd> är 0 eller om "Prioritera Ustrd" är markerad i 
Avancerade inställningar. 
 
Om Kreditfaktura finns och inställningen är "Prioritera Ustrd",så fanns en begränsning att 
information om alla fakturor till en och samma leverantör fick innehålla max 140 tecken. 
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Om antal fakturor är flera och då mer än en <Ustrd> behövs, sker nu ett antal simuleringar med 
olika ordningsföljd på Debet- och Kreditfakturor då summa belopp i en <Ustrd> ska vara större 
än noll. 
 
"Vårt kundnr" kommer inte med längre i utbetalningsfilen. Gäller <Strd>, <Ustrd> eller <Nb>. 
Detta för att inte leverantörens inbetalningsrutin ska förväxla detta med fakturanummer.  
 
Vid skapande av uppdrag valdes inte likvidkonto i rätt ordning. Nu följs den prioritetsordning 
som är bestämd: 

1. Avsändande konto. 
2. 825 Valutor. 
3. 830 Standardkonton. 

 
725 Leverantör 
Giro egenskapen "Avlägsna OCR/fakturanummer från XML-filer" har nu fått en ny betydelse 
och ändrad text till "Avlägsna /CINV/ från <Ustrd> i XML-fil". 
 
791 Egenskaper Giro  
Fliken ISO20022 XML. Initieringsvärdet för Inhemsk betalkod ändras från 980 till 101.  
 

Importrutiner 
3821 Import order 
Nu finns stöd för ersättningsartikel om egenskapen Autoersätt är markerad för artikeln. 
 
Sökvägar artiklar med kundens artikelkod fungerade inte. 
 
3860 Import inköp 
Nu finns stöd för ersättningsartikel om egenskapen Autoersätt är markerad för artikeln. 
 
3861 Import inleveranser 
Vid fria inleveranser uppdaterades inte shielden. Det såg ut som om importen hade hängt sig. 
 
3880 Import Leverantörsreskontra 
Inhemsk bankadress hämtades alltid i första hand, även för valutafakturor. 
 

Kassa 
Fokus hamnade felaktigt på knappen Verkställ när retur skulle genomföras. Detta är nu  
åtgärdat. 
 
Vid start av kassan och användning av kontrollenhet kunde man få ”Status_protocol_error”. 
För att rätta detta finns det nu en ny dll-fil för kontrollenheten som ska ersätta den gamla. För 
att installera den nya filen (GreenGateApi.dll) behöver det göras en ny arbetsplatsinstallation. 
 

Kedjemodulen 
738 Kalkyltyper 
Register PYKALKYL (LU 171) följer nu med vid export. 
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Koppling TA-system 
Transportdialogen 
Nya funktioner EmailDelivery samt SmsNumberDelivery i xml-beskrivningen 
LtdCreateShipmentV3.xml hämtar epostadress resp mobilnummer från lev.adress. 
Saknas info hämtas som innan, dvs från kontakt el kund.  
 

Leverantörsreskontra 
310 Ankomstregistrera faktura 
Vid användning av momstyp 5 Vinstmarginalmoms, i Momsfördelningsdialogen på 
nyregistrerad faktura balanserade inte konteringen. 
 
314 Inköpspåför faktura 
Vid inleverans av lagerplatsartiklar, som inte hämtar inköpspris från batch, uppdaterades inte 
beloppet om antalet inlevererade artiklar ändrades. 
 
Om artikelbenämning ändras vid inleverans så sparas nu ändringen i transaktionstexten. 
 

Materialplanering 
8183 Tillverkningsradsstudio 
Tillgång till tillverkningscentralen. 
 

MPS 
523 Körplan 
Plocklistan för en operation skrivs enbart ut vid start av operationens första stämpling. 
 
Om en operationsstämpling återrapporteras när den är pausad så beräknades inte den 
pausade tiden korrekt, detta är nu åtgärdat. 
 
Om en signatur startar en ny stämpling mot en operation där denna redan har en aktiv 
stämpling så får man ett bekräftelsemeddelande. 
 

MPS Grafisk Plan, EQ Plan 
6551 Grafisk Planering 
Externa operationer kunde bli markerade som låsta i EQ-plan. 
 

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

  



 Om Pyramid Pyramid Business Studio 4.12A04H – Släpptes 2017-12-19 
 
 
 

 
© Copyright Unikum datasystem ab  Sida 9 
 

Order/Lager/Inköp 
410 Order 
Möjlighet att söka på kundens artikelkod. 
 
Vid byte av leveransadress och leveransadressen inte innehåller Er referens kommer frågan 
om Er referens ska tömmas. 
 
Om kommatecken angavs i antal för setartikel blev antal på artiklarna utan decimaler. 
 
I dialogen Omvandla offert finns nu stöd för att ange eget ordernummer då man väljer att 
omvandla till order med nytt nummer. 
 
Om man på projekttypen har angivit att leveranstiden är noll dagar men inte har markerat 
egenskapen i 791 Order/utleverans, ”Utleverans helgdagar” hänger sig Pyramid om man är 
inloggad en helgdag. 
 
Endast aktiva setartiklar visas nu i snabbsökslistan. 
 
Nu har man åter tillgång till menyvalet Dagbok från ordermenyn. 
 
Direktutskrift fungerar nu även då en order öppnas i ändraläge. Egenskap från 791 Egenskaper 
Order/utlev används. 
 
Vid omvandling av offert till order byts nu projektnamnet, till det som står på projekttypen, så 
vidare den inte har ändrats manuellt. 
 
Kontroll på om reservation av serienummer ändrats saknades när man lämnade en rad. Man 
får nu en spara rad fråga om reservation av serienummer har ändrats på raden.  
 
Vid nyregistrera order och användning av Byt-dialogerna skapades inte automatiskt 
tillverkningsorder och orderrabatt och prospektdialogen öppnades inte. 
 
411 Utleverans 
Negativa utleveranser skapar nu inga aviseringar. 
 
Blanketter ackumulerades vid utleverans av flera order då man inte lämnade rutinen mellan 
utleveranserna. 
 
Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns. 
 
Vid utleverans av flera order i följd utan att rutinen startades om kunde utskrifterna sluta 
fungera. 
 
Hade man kryssrutan Makulera rest markerad räknades inte restantal ner vid lagerplatsartikel 
när man markerade raden i listkontrollen. 
 
Nu har man åter tillgång till menyvalet Dagbok. 
 
430 Inköp 
Om antal ändrades inne i lagerplatsdialogen kom inte det ändrade antalet med tillbaka till rutin 
430 Inköp. 
 
Byt leverantör – Vid byte av leverantör, byts inte inköpstyp på inköpet. 
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Endast aktiva setartiklar visas nu i snabbsökslistan. 
 
Kryssrutan Direktutskrift fungerade inte. 
 
431 Inleverans 
Pristyp för intrastat blev fel vid val av Föreslå allt. 
 
Inköpsrad på valuta inköp blev felaktig då ny rad registrerades vid inleverans. 
 
Inleveransinstruktioner (F7-texter) visades inte, det är nu åtgärdat. 
 
432 Bekräfta inköp 
Vid valutainköp och när man bekräftar en del av en rad blev beloppen fel. 
 
Vid bekräftelse av inköp med kopplad orderrad med decimaler togs dessa tidigare bort, det är 
nu åtgärdat. 
 
437 Överför anmodan 
Standard inköpstyp ändrades beroende på urvalet som söktes fram, hämtas nu alltid från 791 
Lager/inköp, flik Inköp, Standard inköpstyp. 
 
470 Behovsanalys 
Behovsanalys mot beställningspunkt täckte inte alltid behovet om inköp tidigarelagts. 
 
887 Kontrollera inventering 
Kontrollera inventering gav systemfel 202/59/3 ifall flerlagermodulen saknades.  
 
8011 Artikelcentral 
Ny kontroll på knappen Lageruttag om artikeln är spärrad för in/utleverans. 
 
8013 Order/Projektcentral 
Skriv ut, Dokument fungerade inte alltid. När man valt blankettformat startades ingen utskrift, 
detta är nu åtgärdat. 
 

PDA Solutions 
1640 PDA Inleverans 
791 Egenskaper, PDA Lager fliken inleverans. Egenskapen ”Markera rest vid delleverans” 
fungerade inte. 
 
1610 PDA Säljare 
Förpackningsantal på streckkod fungerade inte. 
 

Phone edition 
Mobil Arbetsorder 
Dokumentdialogen visade felaktigt samtliga orderkopplade dokument. Nu visas endast de 
dokument som ligger i CRM-mappar enligt inställningar. 
 
Nu finns möjlighet att ladda upp bilder och lagra till en kontrollpunkt. 
 
Bilder som laddades upp via Mobil Arbetsorder lagrades med en aktivitet som felaktigt 
märktes upp som en ”Under dagen”-aktivitet. Detta är nu korrigerat. 
 



 Om Pyramid Pyramid Business Studio 4.12A04H – Släpptes 2017-12-19 
 
 
 

 
© Copyright Unikum datasystem ab  Sida 11 
 

Mobil Arbetsorder– Arbetsorderlistan 
Under vissa omständigheter kunde favoritlistan visa ett felaktigt urval av order. 
Favoritorderlistan visas efter inställning i Mobil arbetsorder och ska visa de order som senast 
öppnats. 
 
Mobil Arbetsorder– Materialrapportering 
Rapportering på orderrader med benämning innehållande dollartecken $ skapade felaktigt 
alltid nya orderrader. Detta är nu åtgärdat. 
 
Mobil Arbetsorder– Tidrapportering 
Dialogen inmatning textrader visades inte vid upprepad tidrapportering i denna dialog. 
Dialogen visades första gången tidrapporten sparades men inte vid nästa tillfälle. Detta är nu 
rättat. 
 

Projekt 
110 Projekt 
Möjlighet att söka på kundens artikelkod. 
 
Vid byte av leveransadress och leveransadressen inte innehåller Er referens kommer frågan 
om Er referens ska tömmas. 
 
Om kommatecken angavs i antal för setartikel blev antal på artiklarna utan decimaler. 
 
Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns. 
 
I dialogen Omvandla offert finns nu stöd för att ange eget ordernummer då man väljer att 
omvandla till order med nytt nummer. 
 
Om man på projekttypen har angivit att leveranstiden är noll dagar men inte har markerat 
egenskapen i 791 Order/utleverans, ”Utleverans helgdagar” hänger sig Pyramid om man är 
inloggad en helgdag. 
 
Endast aktiva setartiklar visas nu i snabbsökslistan. 
 
Direktutskrift fungerar nu även då ett projekt öppnas i ändraläge. Egenskap från 791 
Egenskaper Projekt används. 
 
Vid kopiering till ett internt projekt visas nu endast interna projekttyper. 
 

Produktkonfigurator 
750 Produktkonfigurator 
Användningen av HTML i texter är återigen tillåtet. 
 

Redovisning 
982 Budgetera 
Efter import från Excel korrigeras nu Belopp totalt automatiskt.  
 
8095 Redovisningscentral 
Knappen Saldoinspektion. Dialogen visar nu även IB för valt konto. Det är också möjligt att 
lägga ut fält för att se valutabelopp.   
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Serienummer/Serviceorder 
7510 Serviceorder 
Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns.  
 
I dialogen Omvandla offert finns nu stöd för att ange eget ordernummer då man väljer att 
omvandla order med nytt nummer. 
 
Om man på projekttypen har angivit att leveranstiden är noll dagar men inte har markerat 
egenskapen i 791 Order/utleverans, ”Utleverans helgdagar” hänger sig Pyramid om man är 
inloggad en helgdag. 
 
Endast aktiva setartiklar visas nu i snabbsökslistan. 
 
Direktutskrift fungerar nu även då en serviceorder öppnas i ändraläge. Egenskap från 791 
Egenskaper Serviceorder används. 
 
7511 Servicerapportering 
Vid spara rad kontrolleras nu kontodimensioner korrekt om inställningar för detta finns. 
 
Om man på projekttypen har angivit att leveranstiden är noll dagar men inte har markerat 
egenskapen i 791 Order/utleverans, ”Utleverans helgdagar” hänger sig Pyramiden om man är 
inloggad en helgdag. 
 
Endast aktiva setartiklar visas nu i snabbsökslistan. 
 

Tidrapportering 
3571 Egenskaper personal 
Ordernummer och kriteriet ”Alla icke-numeriska ordernr” fungerade inte som den skulle. Även 
numeriska ordernummer kom med i snabbsöken. 
 

Uthyrning 
8510 Hyresorder 
(HYBE) Bokningsbekräftelse. Specialfältet #10007 Bokat nettobelopp räknades ut felaktigt.  
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