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Pyramid Business Studio 4.13A02 
 

Grundregister och System 
850 PTC 
PTC-uppdrag initierades felaktigt mot standardskrivare istället för skrivare inställda för 
arbetsplats $PTC. 
 
899 Importera personliga inställningar 
Inställningar för infoboxar kom inte med när man importerade inställningar för central. 
 

CRM/Säljstöd 
8013 Order/Projektcentral 
Mapparna på fliken Aktiviteter visades inte för offerter. 
 

e-line 
791 e-line Menyer 
Vid ändraläge och noden i trädet var kopplad till ett standard menyval kunde fel menyval visas 
i listboxen Menyval. 
 
För vyer visades det interna namnet istället för benämningen i dialogens trädstruktur. Rätt 
benämning visades dock i menyn i e-handeln. 
 
F9 språk funkade inte. 
 
3911 e-artiklar 
Överför artiklar 
Vid överföring av först grundartiklar och sedan artiklar så ärvde artiklarna felaktigt 
egenskapen som identifierar dem som grundartiklar. 
 
Kassasidan 
Om kunden valt tillfällig leveransadress på kassasidan kunde e-handeln ge 500-fel.  
 
Inloggning via kassasidan kunde medföra att köpknappen blev inaktiv. Detta uppstod i de fall 
där de tidigare tillgängliga betalningssätten vid inloggning byttes ut mot en ny uppsättning 
betalningssätt. 
 
Navigeringsträd 
Navigeringsträdets noder gick inte att fälla ut på mindre enheter, i Design A. 
 
Navigeringsträd och meny 
Meny och navigering har fördröjningar när man fäller in och ut noder. Kan hänga sidan i IE. 
Gäller endast Design A.  
 
Navigeringsträd och meny 
Navigeringsträdet kunde i vissa fall låsas och inte var klickbart när användaren tryckte på 
bakåt i mobil, Gäller Design B. 
 
Uppskick av CSS 
På grund av ett fel i ett konverteringsprogram sattes inte ny design vid uppgradering till 
Pyramid 4 och resulterade i att inga CSS-filer skickades upp till webbservern. 
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Artikeldatabas på webbservern 
Om egenskap för att läsa artikeldata från databas på webbservern var aktiverad och sökvägen 
till webbservern pekade på annan nivå än roten så uppstod problem när filer med uppdaterad 
data skulle skickas till webbservern. 
  
Om egenskap för att läsa artikeldata från databas på webbservern var aktiverad och modulen 
Variantartiklar inte fanns installerad uppstod systemfel när filer med uppdaterad data skulle 
skickas till webbservern. 
 

Giroutbetalning 
330 Bankgiro 
Vid läsning av återrapporteringsfil kunde vissa fakturor felaktigt tolkas som att de avvisats av 
banken. 
 
330-333, 335 Giroutbetalning 
Registrera betalning. Om en kreditnota användes flera gånger kunde fakturor felaktigt tas bort 
ur listan, så de inte registrerades. 
 
335 Utbetalning CFP/XML 
Egenskapen 'Endast attesterat belopp i rutin 311 utbetalas' påverkade hanteringen av 
kundkredit. 
 
Rutinen kunde låsas vid skapandet av CFP-betalfiler. 
 
3880 Import leverantörsreskontra 
Vid import via PTC-tjänst kunde betalsätt få fel värde. 
 

Leverantörsreskontra 
310 Ankomstregistrera faktura 
Bokföringsdatum sattes vid byte av fakturadatum. Detta medförde  att Avstämning i rutin 315 
inte fick någon konteringsrad föreslagen för 4990 Okonterade lev.fakturor, samt att 
användaren inte fick tillfälle att välja bokföringsdatum vid slutkontering.  
 
315 Avstäm faktura 
En leverantörsfaktura med valuta: systemvaluta får noll i kostnad på bokföringen.  
 

Redovisning PLUS 
983 Verifikatserier 
När man skapar nytt bokföringsår och direkt kontrollerar verifikatserier kunde kontrollen i 
vissa fall göras mot fel bokföringsår. 
 

Reklamation 
440 Reklamation 
Om vara kasserades vid kreditering kunde felkod 234/700 uppkomma.  
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Pyramid Business Studio 4.13A02 
Allmänt 
Utskrifter från Pyramid på webben 
Vid utskrift av en blankett där inga sidor skapas så blir det inte heller någon utskrift. På 
Pyramid på webben så fick man då upp en tom flik och vid lokal utskrift fick man 
felmeddelanden, detta är nu åtgärdat. 
 

Betalkort EMV 
3110 Kassaförsäljning 
Vid betalning med betalkort och initieringen görs i betaldialogen visades inte betalningen i 
listkontrollen. 
 
Vid cashback blev inte Verkställ tillgängligt.  
 

CRM Connect 
Låsning vid inloggning 
Vid inloggning i CRM Connect från Outlook låser sig inloggningsfönstret. 
Detta är nu korrigerat.  
 

e-line 
Databas på webbservern 
Korrigeringar för hantering av många sessioner vid hög belastning på webbservern. 
 
Om inställning att uppskick ska göras via filkopiering kunde inte filer med data för att 
uppdatera webbserverns databas kopieras på grund av en felaktig sökväg.  
 

Order/Lager/Inköp 
410 Order 
Utskrift kunde sluta att fungera.  
 
8013 Order/Projektcentral 
Skriv ut, dokument fungerade inte alltid. När man valt blankettformat startades ingen utskrift, 
detta är nu åtgärdat. 
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Pyramid Business Studio 4.13A02L - Släpptes 2017-11-16 
Allmänt 
Information 
Förhandsgranskning av utskrift till fil kunde ibland få Pyramid att inte svara, detta är nu 
åtgärdat. 
 

F1-Hjälp 
Undantag 
F1-hjälp är under utveckling och det finns funktionalitet som vi ännu inte har implementerat.  
 
Vi vill göra dig uppmärksam på att följande hjälpfiler för närvarande måste öppnas via F1-
hjälps navigering. För dessa väljer du önskad hjälpfil överst i navigeringen till vänster.  

• Användarhandledning Pyramid 4  
• PBS Administration och inloggning 
• Texthantering  
• Blanketthantering  
• Systeminformation 

Gällande underdialoger utan Hjälpknapp, saknas direktkoppling till korrekt hjälpavsnitt. 
 
Öppna Hjälp för rutin 
I dialogers kommandopanel finns nu kommandot Hjälp som öppnar hjälpen på aktuellt avsnitt. 
Denna funktion har kortkommando F1. (Inget kortkommando i PBS-Webb). 
 
Nu öppnas en rutins hjälpavsnitt direkt från den rutin du står i, när du klickar på Hjälp eller 
använder kortkommandot F1.  
 
PBS Webb 
Via menyn från skrivbordet öppnas en dialog med samtliga hjälpfiler. I denna dialog kan du 
öppna valfri hjälpfil eller ange ett rutinnummer för att direkt komma till en rutins hjälpavsnitt. 
Nu öppnas en rutins hjälpavsnitt direkt från den rutin du står i, vid klick på kommandot Hjälp. 
 

Grundregister och System 
710 Artiklar 
På sektionen Mått har ett nytt fält tillkommit, #1056 Höjd.  
 
720 Kunder 
Karta finns nu tillgängligt på kommandopanelen.  
 
750 Produktkonfigurator 
Användningen av HTML i texter är återigen tillåtet.  
 
746 Specialprisregler Kampanjer 
Funktionen billigaste gratis i kombination med begränsningen endast en gång per order 
fungerade inte om ordern innehöll flera olika specialprisregler.  
 
781 Projekttyper 
På sektionen Kostnadsbokföring markerade man tidigare de kategorier som inte skulle 
bokföras, nu markerar man istället i de kategorier som ska bokföras.  
 
791 Egenskaper Fakturering 
Fältet för ROT reduktion procent levereras nu default med 30%.  
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898 Exportera personliga inställningar 
Möjlighet att exportera inställningar.  Till exempel Behörigheter, Skrivbordsvyer, Infostudio. Se 
mer information i F1-hjälp för System.  
 
899 Importera personliga inställningar 
Import av inställningar som exporterats i rutin 898 Exportera personliga inställningar. Se mer 
information i F1-hjälp för System. 
 
8010 Kundcentral 
Ny infobox Aktiviteter.  
 
8011 Artikelcentral 
Sökvägar artikel i sökfältet.  
 
8012 Leverantörscentral 
Ny infobox Aktiviteter.  
 
8013 Order/Projektcentral 
Ny infobox Aktiviteter.  
 
Ny infobox Dagbok.  
 
Ny infobox Budgetmätare timmar.  
 
Tog väldigt lång tid att få fram poster på fliken "Uppdrag TA".  
 
8017 Projektgruppscentral 
Orderkopplade aktiviteter visades inte på fliken Aktiviteter när dess mapp valdes.  
 
Ny infobox Budgetmätare timmar.  
 
8018 Inköpscentral 
Förhandsgranska, kopiera och inköpslistor inlagda i centralen.  
 
Lagt in favorithantering i inköpscentralen.  
 
8242 FIFO-studio 
Ny studio för att kunna söka på FIFO-inleveranser. Vid markering av en inleverans visas vilka 
utleveranser som plockats från denna.  
 

Autogiro 
237 Auto-inbetalning 
Dialogen kommer ihåg senaste sorteringsordning vid uppdatering av listkontrollen.  
 
Dialogen kommer ihåg senaste val av inbetalningstyp då rutinen startas på nytt.  
 
Listboxen Inbetalningstyp visar nu också filtypen.   
 

CRM/Säljstöd 
612 Aktiviteter 
Det är nu åter möjligt att använda makro i Excel vid ”Skapa externt dokument.  
 
Ny egenskap ”Inloggad signatur som ansvarig”, som innebär att inloggad signatur automatiskt 
sätts som ansvarig på aktiviteten. Egenskapen är personlig och ställs in i 613 Kalender, 
knappen Inställningar, fliken Egenskaper, sektionen Standardvärden 612 Aktiviteter. 
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613 Kalender 
Kalendersynkning görs inte längre automatiskt vid flerdagarsbokningar eller återkommande 
bokningar som omfattar fler än tre bokningar.  
 
Wordoffert 
Det går nu att i Word-tabeller (t.ex. artikelraderna) ha olika antal kolumner för tabellraderna. 
Dessutom går det att ha flera bokmärken i en och samma tabell-cell. Gäller endast Word tills 
vidare, dvs. inte OpenOffice.  
 

E-faktura kund 
767 E-faktura kund Uppdragstyper 
Språkbaserad ämnesrad och brödtext för e-post i 850 och 8040. Kan registreras per språkkod i 
ny flik E-posttexter i rutin 767.  
 

E-faktura leverantör 
340 Inkorg attest 
Ny knapp för utskrift vid användning av Pyramids egen PDF-visare.  
 

e-line 
791 e-line Kundkorg och kassa 
Ny egenskap, Visa antalsjusterare, under fliken Lägg i korg för att visa plus- och minusknapp 
vid antalsfältet för att öka respektive minska antalet som läggs i korg vid tryck på Köp-
knappen.  
 
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 inte 
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.  
 
850 PTC Monitor 
Om e-handeln har ett https-certifikat hanterar nu PTC-uppdragen e-line Sökoptimeringsfil och 
e-line Prisfil att skapa länkar i https-format. För länkar i https-format så läggs https:// till i 
adressen som anges under Inställningar för respektive uppdrag. Anges bara adressen läggs 
http:// på automatiskt.  
 
8283 Betyg/kommentarer 
Nu visas kommentar under knappen "Visa kommentar". Rutan för texten kan hållas öppen och 
byter då innehåll om rad i listkontrollen ändras.  
 
Artikeldatabas på webbservern 
Det finns nu möjlighet att ladda upp artikeldata till en databas på webbservern. Då artikeldatan 
läses direkt av e-handelsapplikationen på webbservern blir visning av produktlistor snabbare. 
Artikeldatan i webbserverns databas hålls uppdaterad genom att ett PTC-uppdrag skickar 
uppdaterad data till webbservern. När data uppdateras i Pyramid skapas automatiskt ett 
uppdateringsuppdrag. Se separat dokument för mer information på 
http://kund.unikum.se/Support/e-line_information_Pyramid4.htm.  
 

http://kund.unikum.se/Support/e-line_information_Pyramid4.htm
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Crosselling 
Det finns nu möjlighet att lägga till en generell rubrik för crosselling-sektionen, t.ex. ”Andra 
köpte också”. Anges en text till språk-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.  
 
Meny och Navigeringsträd 
Pga. bristfällig funktionalitet gällande navigering i meny och navigeringsträd i mindre enheter 
har html-strukturen i dessa korrigerats. Standard CSS-filer har justerats därefter. Se över egna 
CSS-justeringar för dessa element.  
 
Mitt konto – Order- och fakturaöversikt 
Det finns nu möjlighet att se fler än 500 rader i både order- och fakturaöversikten. Finns det 
fler än 500 rader visas knappen ”Hämta fler”.  
 
Mobilversionen 
Designen är nu helt responsiv och anpassad för olika enheter, detta gör att mobilversionen 
utgår från och med version 4.12Asp03 och 4.13Asp02. 
 
Produktvisning 
Om Internet Explorer användes så kunde valet att visa alla i en produktvisning resultera i en 
evig laddningssymbol.  
 
Stöd för databas SQL Compact utgår i 4.13A 

MS SQL Server Kräver minimum version 2012 

MS SQL Express (gratis)  Kräver minimum version 2012. 
Express kan ställa till det i Pyramid 4 (Prestanda) om mycket artiklar. 

My SQL (gratis)  Kräver minimum version 5.6 

MariaDb (gratis)  

 
Uppskick 
För att rättningar gjorda i .net-applikationen ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 
Uppskick webbserver, urval Grundsystem. 
 
Överflyttning av data 
Om databasen SQL Compact har använts och internetbetalning via Dibs är tillgängligt, kan det 
hända att internetbetalade order ligger i databasen och inväntar behandling. För att inte 
förlora dessa order måste de flyttas över till den nya databasen. Se separat dokument för 
handledning på http://kund.unikum.se/Support/e-line_information_Pyramid4.htm. 
 

Fakturaarkiv 
8125 Fakturaarkivstudio 
Vid återutskrift kunde samma F7-text ibland komma ut två gånger.  

 
Multiselect i listkontroll för att kunna skicka flera fakturor samtidigt i e-post.   
 

http://kund.unikum.se/Support/e-line_information_Pyramid4.htm
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Fakturering 
210 Faktureringsunderlag 
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.  
 
Möjlighet att söka på kundens artikelkod.  
 
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. 
 
 
211 Fakturering 
Avbruten kontraktsfakturering som makuleras kunde få felaktig faktureringsdatum i 
reskontran.  
 
Delformatet "Delrubrik miljötotal" är nu tillgängligt på Kreditfakturan. 
 
214 Kontrakt 
I listkontrollen på radfliken är nu artikelregistret tillgängligt. 
 
I listkontrollen på fliken kontraktspriser är nu företagsregistret tillgängligt. 
 
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 order försvinna från listkontrollen, de avslutades 
inte med man fick hämta urval igen.   
 

Flerlager 
467 Lageromföring 
Ny egenskap för att kunna få lagerpris som kostnad vid lageromföringar 
Egenskapen anges i rutin 791 Egenskaper flerlager.  
 

Företagsupplysning 
893 Anmärkningskontroll Person 
UNIPADR: Om man får GIVEN_NAME så kan man spara detta i ett datafält som man anger i .ini-
filen.  

 
UNIPADR: GIVEN_NAME kan användas i konsultstudioanpassning innan data sparas i Lu20.  
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Giroutbetalning och Giroutbetalning Utland 
Giroutbetalning 
I urval leverantör kan nu tomt urvalsdatum anges för att söka efter alla fakturor.  
 
I urval leverantör tillåts nu blankt värde i fälten ”Datum förfallna” och ”Gemensamt datum”. Då 
används nästa bankdag. 

 
Nu visas kreditfakturors belopp med minustecken i Sök/Makulera uppdrag.  

 
Valutadialogen vid registrera betalning ska startas även om endast SEK-fakturor.  Gäller 
följande rutiner: 

• 330 Bankgiro 
• 331 Plusgiro 
• 332 Bankgiro Utland 
• 333 Plusgiro Utland 

Dessa rutiner kan nu användas på Webben.  
 

335 Utbetalning CFP/XML 
Gäller Nordea XML. Nu blandas inte längre SCOR och CINV/CRED i samma <Strd> för inhemska 
betalningar.   
 
Återrapportering fungerade oavsett ordningsföljd på Debet och Kreditfakturor för CFP.  
 
791 Egenskaper Giro 
Fliken ISO20022 XML. Initieringsvärdet för Inhemsk betalkod ändras från 980 till 101. 
 

Importrutiner 
3821 Import order 
Sökvägar artiklar med Kundens artikelkod fungerade inte.  
 
Inleverans av serienummer ackumulerar nu transaktionsrader per artikelrad för att underlätta 
bokföringen.  
 
Nu finns stöd för ersättningsartikel om egenskapen Autoersätt är satt på artikeln.  
 
3860 Import inköp 
Nu finns stöd för ersättningsartikel om egenskapen Autoersätt är satt på artikeln.  
 
3861 Import inleveranser 
Vid fria inleveranser uppdaterades inte shielden. Det såg ut som importen hade hängt sig.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Vid betalning med kreditfaktura blev det systemfel 234.   
 
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.   
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Kedjemodulen 
783 Kalkyltyper 
Register PYKALKYL (LU 171) följer nu med vid export.  
 

Koppling XTendLink 
791 Egenskaper Giro 
Knappen XTendLink. Om användaren klickade Avbryt i dialogen Egenskaper Giro, återställdes 
inställningar för XTendLink, även om användaren tidigare bekräftat ändringar i 
egenskapsdialogen för XTendLink. Nu sparas alla ändringar permanent när dialogen stängs 
ned. 
 

Leverantörsreskontra 
220 Inbetalning 
Ledtexter i rutinen kunde visa felaktig valuta om systemets standardvaluta var annan än SEK.  
 
311 Attest 
Om Standard betalningssätt används, väljs i första hand leverantörens standard betalningssätt, 
sedan enligt egenskap.  
 
320 Utbetalningar 
Det kunde bli överbetalning av fakturor, speciellt vid avräkning eller byte av valuta.  
 

Materialplanering 
530 Återrapportering 
Bättre kontroll att lagerplatsantalet överensstämmer med återrapporterat antal.  
 
8051 Tillverkningscentral 
Standard bläddringsordning ändrad från produktkod till tillverkningsordernummer.  
 
Ny infobox Budgetmätare timmar. 
  
8183 Tillverkningsradsstudio 
Tillgång till tillverkningscentralen.  
 

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

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

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.  
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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 order med nytt nummer.  
 
Nu har man åter tillgång till menyvalet Dagbok från ordermenyn i rutin 410 Order.  
 
Direktutskrift fungerar nu även då en order öppnas i ändraläge. Egenskap från 791 Egenskaper 
Order/utlev används.  
 
411 Utleverans 
Negativa utleveranser skapar nu inga aviseringar.  
 
Hade man kryssrutan Makulera rest markerad räknades inte restantal ner vid lagerplatsartikel 
när man markerade raden i listkontrollen.  
 
Hade man Utleveransetikett, ETOU i sitt blankettset kunde dialogen för utskrift av etiketter 
ändå visas fast där inte fanns något att skriva ut.  
 
430 Inköp  
Om antal ändrades inne i lagerplatsdialogen kom inte det ändrade antalet med tillbaka till rutin 
430 Inköp.  
 
Lagt in favorithantering för inköp, leverantör och artikel.  
 
Byt leverantör 
Vid byte av leverantör byts inte inköpstyp på inköpet.  
 
Order/Projektcentralen öppnas nu med den i orderlistkontrollen markerade ordern. Är ingen 
order markerad öppnas centralen med den order som är högst upp i orderlistkontrollen.  
 
431 Inleverans 
Inköpsrad på valuta inköp blir felaktig om ny rad registreras via inleverans.  
 
432 Bekräfta inköp 
Vid valutainköp och när man bekräftar en del av en rad blev beloppen fel.  
 
470 Behovsanalys 
Behovsanalys mot beställningspunkt täckte inte alltid behovet om inköp tidigarelagts.  
 
887 Kontrollera inventering  
Gav systemfel 202/59/3 när flerlagermodulen saknades.  
 

PDA Solutions 
PDA Säljare 
Förpackningsantal på streckkod fungerade inte.  
 

Phone Edition 3 
Mobil Arbetsorder 
Dokumentdialogen visade felaktigt samtliga orderkopplade dokument. Nu visas endast de 
dokument som ligger i mappar enligt inställningar.  
 
Funktionen Rader visar orderns artikel- och textrader. Vid upprepad redigering av textrader 
slutade knappen Tillbaka fungera. Detta är nu rättat.   
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Begreppet Uppdrag är utbytt mot Bokning för att förtydliga att det handlar om bokningar 
gjorda i rutin 617 Resursbokning.  
 
Inställningarna är omgrupperade för att tydliggöra vilka egenskaper som hör ihop. 
 
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.  
 
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.   
 

Prisinläsning 
734 Rabattbrev inläsning 
Efter överföring av alla poster från arbetsregistret ska man kunna välja att radera 
arbetsregistret.  
 
735 Prisinläsning 
Efter överföring av alla poster från arbetsregistret ska man kunna välja att radera 
arbetsregistret. Gäller även PTC-tjänsten där en inställning kan sättas för borttagning.  
 
Datafältslängden för filnamn (#11805) är förläng till 80 tecken.  

 
Filbeskrivningen kan nu läsa filer med en radlängd på 3000 tecken. Även ett fält kan innehålla 
3000 tecken i inläsningen.  
 
736 Avtalspriser inläsning 
Efter överföring av alla poster från arbetsregistret ska man kunna välja att radera 
arbetsregistret.  
 

Projekt 
110 Projekt 
Dialogen Byt projekttyp klarar nu att byta mellan två projekttyper som är icke debiterbara.   
 
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 order med nytt nummer.  
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Direktutskrift fungerar nu även då ett projekt öppnas i ändraläge. Egenskap från 791 
Egenskaper Projekt används.  
 
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. 
 
120 Rapportering 
Möjlighet att rapportera orderrabatt på ett korrekt sätt.  
 

Serienummer/Serviceorder 
7510 Serviceorder 
I dialogen Omvandla offert finns nu stöd för att ange eget ordernummer då man väljer att 
omvandla order med nytt nummer.  
 
Direktutskrift fungerar nu även då en serviceorder öppnas i ändraläge. Egenskap från 791 
Egenskaper Serviceorder används.  
 
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. 
 
7511 Servicerapportering 
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. 
 
7575 Underhållsservice 
Räkna fram servicedatum använder nu dagens datum om det inte finns något datum i fälten för 
#11676 Nästa servicedatum eller #11684  Senaste utförda service.  
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