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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: 

RUBIK 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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4.12Asp04 – Design A 
Antalsfält och köpknapp 
Flera problem med antalsfält, antalsjusterare och köpknapp fixat. 
 
Ändrade regler 
.productContainer .quantity.quantity-mod … 
.list-view .cell.quantity-mod … 
.extended-view .buy-wrapper .fw-button 
.extended-view .buy-inner 
.cross-item .quantity-mod .fw-input-group 
.cross-item .quantity-mod .fw-input-group .quantmodifier 
 
Crosselling 
Det finns nu möjlighet att lägga till en generell rubrik för crosselling-sektionen, t.ex. ”Andra 
köpte också”. 
 
Nya klasser och id 
.cross-title 
 
Dropdown 
Dropddown-visningen i responsivt läge fixat. 
 
Ändrade regler 
.comboBoxDataContainer 
.comboBoxDataContainer .comboBoxData .header > div 
.comboBoxDataContainer .comboBoxData .row > div 
 
Favoriter 
Olika sektioner lade sig ovanpå varandra i IE och i mobil. 
 
Ändrade regler 
.addorcreate 
.addorcreate .addtolist 
.addorcreate .createlist 

 
Textinmatning i felmeddelande-popupen kunde bli väldigt liten, exempelvis om artikeln hade 
en lång artikelbenämning. Nu har även textkolumner en minibredd. 

 
Ändrade regler 
.complementtable .cell > .textBox input 
.complementtable .cell > .span 
.complementtable .cell > .span.errortext 
 
Kassasidan 
Radbrytning i ”Ange tillfällig leveransadress” hamnade fel. 
 
Ändrade regler 
.optionsRadiobutton div:last-child 
.optionsRadiobutton > div:last-child 
.partInput 
.sectionRadiobuttons .partDescription … 
.userinfo-wrapper .addressRadio … 
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Kontakt 
Meddelanderutan var för liten i mobilen. Även problem när flera kontaktärenden med 
checkboxar visades. Nu är det åtgärdat. 
 
Ändrade regler 
.form-group textarea.textBox 
.form-group .checkbox-group 
 
Listvisning 
Listvisning visas nu som lista även i mobil. 
 
Ändrade regler 
.list-view 
.list-view .table … 
.list-view .cell … 
 
Meddelande om att vara lagts till varukorgen 
Meddelandet har fixats för mobil, såg konstigt ut tidigare. 
 
Ändrade regler 
.addedToCart-wrapper.show 
.addedToCart 
 
Nyheter/Anslagstavla 
Om strukturerad i mobil. 
 
Ändrade regler 
.post .header 
.post .subtitle 
 
Skyltbild - fönster- och utökad listvisning 
Ändrat hantering av skyltbild. 
 
Ändrade regler 
.window-view .image-inner 
.window-view .productContainer .inner 
.window-view .attribute-image 
.extended-view .image-wrapper 
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4.12Asp04 – Design B 
Antalsfält och köpknapp 
Flera problem med antalsfält, antalsjusterare och köpknapp fixat. 
 
Ändrade regler 
.extended-view .buy-inner 
.extended-view .productContainer .inner .buy-inner > .fw-button 
.extended-view .productContainer .quantity-mod … 
.window-view .productContainer .inner .buy-inner > .fw-button 
.window-view .productContainer .quantity-mod … 
 
Crosselling 
Det finns nu möjlighet att lägga till en generell rubrik för crosselling-sektionen, t.ex. ”Andra 
köpte också”. 
Nya klasser och id 
.cross-title 
 
Favoriter 
Textinmatning i felmeddelande-popupen kunde bli väldigt liten, exempelvis om artikeln hade 
en lång artikelbenämning. Nu har även textkolumner en minibredd. 
 
Ändrade regler 
.complementtable .cell > .textBox input 
.complementtable .cell > .textBox textarea 
.complementtable .cell > span 
.complementtable .cell > span.errortext 
 
Listvisning 
Listvisning visas nu som lista även i mobil. 
Ändrade regler 
.list-view 
.list-view .table … 
.list-view .cell … 
 
Skyltbild - fönster- och utökad listvisning 
Ändrat hantering av skyltbild. 
Ändrade regler 
.window-view .image-inner 
.window-view .attribute-image 
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