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Pyramid Business Studio 4.13A03K 
Tillägg 3 ersätter tillägg 2. 

 

Grundregister och System 
730 Journaler 
Ny kontroll på om det finns utskrivna journaler som inte är kompletta.  
 

CRM/Säljstöd 
612 Aktiviteter 
Vid koppling av flera filer till samma nya aktivitet så kunde man få dublettfel.  
 

Importrutiner 
3880 Leverantörsreskontra 
Meddelandet "To many tempfiles beginning with xxx” var vanligt vid fler än 35 importfiler om 
dagen.  
 

Lagerplatser/Batch 
410 Order 
Vid komplettering av setartikelrad blev det systemfel 202/17750 om inte egenskapen 
reservation var markerad i rutin 791 Egenskaper lagerplatser.  
 

Order/Lager/Inköp 
Skapande av orderrader 
Vid avtalspris med valutaklausul infogas inte valutaklausul per orderrad med automatik. Detta 
fel uppstår vid användning av setartiklar.  
 
410 Order 
Orderradsetiketter skrevs inte ut. 
 
430 Inköp 
Valutabelopp i inköpshuvudet blev fel vid kopiering av valutainköp.  
 
481 Lagervärdering 
Lagervärdering enligt FIFO hittade inte FIFO-kostnader vid historisk lagervärdering, 
Detta hände om FIFO-inposten var avslutad nu.  
 

Projekt 
110 Projekt 
Orderradsetiketter skrevs inte ut.  
 

Serienummer/Serviceorder 
7510 Serviceorder 
Textrader skrevs inte ut på alla markerade blanketter.  
 
7511 Servicerapportering 
Transaktionsdatum för transaktioner blev aktuellt datum fast annat datum hade angetts under 
servicedata.  



 
© Copyright Unikum datasystem ab  
 

 
ubrik – datum 

  

 

Tillägg 1 till servicepack 03 

För Pyramid Business Studio version 4.13A 
 

2018-06-15 
 



413A03K_Tillagg_1.docx  Innehållsförteckning 
 
 
 

 
© Copyright Unikum datasystem ab  Sida 2 
 

Innehållsförteckning 
 
Innehållsförteckning 2 
Pyramid Business Studio 4.13A03K 3 

Allmänt 3 
Grundregister och System 3 
Autogiro/OCR 3 
Betalkort EMV 3 
CRM/Säljstöd 3 
e-line 4 
Fakturering 4 
Giroutbetalning 4 
Kassa 4 
Leverantörsreskontra 5 
PDA Solutions 5 
Phone Edition 4 5 
Uthyrning 5 

 

  



413A03K_Tillagg_1.docx  Pyramid Business Studio 4.13A03K 
 
 
 

 
© Copyright Unikum datasystem ab  Sida 3 
 

Pyramid Business Studio 4.13A03K 
 

Allmänt 
FIFO 
Vid omkoppling av FIFO-löpnr i efterhand sattes inte egenskapen Använd, vilket gjorde att 
kostnadsjusteringar på in-transaktionen inte alltid påverkade utleveranserna.  
 

Grundregister och System 
711 Setartikel 
Utskrift av textrader hämtade från en setartikel fungerade inte. Detta är nu åtgärdat och 
samma blanketter visas som i orderrutinerna.  
 
850 PTC Monitor 
PTC-Uppdraget för kostnadsjusteringar FIFO nollställde felaktigt räknaren i loggen för hur 
många kostnadsjusteringar som gjorts på en körning   
 

Autogiro/OCR 
237 Autoinbetalning Total IN 
Ändras en fakturas valutabelopp så ändrar den ibland SEK-beloppet till 0 kr.  
 

Betalkort EMV 
3110 Kassaförsäljning 
Om kassan inte fick kontakt med terminalen vid start av rutin 3110 och betalkort initierades 
igen i betaldialogen, avslutades inte kontakten med terminalen när kassan stängdes.  
 
Om Pyramid kraschade gick det inte att initiera Bambora förrän betalkort.exe hade stängts.  
 
Fel på cashback om summan innehöll decimaler.  
 
I logfilen BamboraRequest blev inte MerchantInformation korrekt.  
 

CRM/Säljstöd 
612 Aktiviteter 
Sektionen E-postmeddelande har ersatts med en knapp, E-post i verktygslisten till sektionen 
Aktivitetstext, som visar e-posttexten i en underdialog.  
 
613 Kalender 
Ibland kunde dubbla kalenderposter skapas.  
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e-line 
850 PTC Monitor - Uppdrag e-line Prisfil 
I sektionen Filbeskrivning var kommandot Ny endast tillgängligt om Google Merchant var 
markerat i sektionen ovan.  
 
Det går nu att i snabbsöksfältet för datafält ange bokstäver för att söka efter datafältens 
benämning.  
 
Teckenersättning för blanksteg och liknande saknades för produktbenämningen i filens länkar 
till produktsidan.  
 
Fraktbelopp saknade i filerna kod för aktuell valuta.  
 
3913 Skyltningar 
Vid kopiering av artiklar från en annan skyltning kunde skyltningen som artiklar kopierades 
ifrån få dubbla eller raderade rader. Detta är nu åtgärdat. 
 
Betalning via AfterPay 
Problem med order betalade via AfterPay är åtgärdade.  
 
Kvittosidan 
För IE11 visades laddningssymbolen, fast sidan var färdigladdad när användaren betalt via 
DIBS.  
 
Olika flikar 
Om en användare hade samma e-handel öppen samtidigt i olika flikar i sin webbläsare kunde 
det resultera i systemfel. Detta är nu åtgärdat.  
 
Prisfält i filtrering 
Om ett prisfält var angivet som en filtreringsmöjlighet och användaren där valde att ”Visa alla” 
genererades ett systemfel. Det var också problem med att söka i resultatet. Detta är nu 
åtgärdat.  
 

Fakturering 
211 Fakturering 
Samlingsfakturering av kontrakt kunde felaktigt dela upp kontrakten på flera fakturor. 
 

Giroutbetalning 
320 Utbetalning 
Utbetalning kunde registreras utan datum vilket ledde till svårlöst support där bokföring och 
betalning saknades.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Efter betalning av faktura blev kassan otillgänglig.  
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Leverantörsreskontra 
Registrera leverantörsfaktura i rutinerna 310, 312, 313 och 314 
Vid attestering eller val av attestflöde kan användaren få systemfel 200/8/0 om de kör en 
uppdaterat krut.  
 
314 Inköpspåför faktura 
Uppdatering av leverantörspris i valuta blev fel vid inleverans. 
 

PDA Solutions 
PDA Inleverans 
Vid inleverans kunde saldoförändring och transaktion under vissa omständigheter registreras 
på fel lager.  
 

Phone Edition 4 
Arbetsorder 
Vid rapportering blev raderna ej debiterbara.  
 
Anpassa ut fält till flera huvudregister vid sektionen Mer info.  
 
Mätarställning sparades inte.  
 
Anteckningar för raderna vid rapportering sparades inte för ny rad.  
 

Uthyrning 
8520 Debiteringsunderlag 
Rader med fler än ett i antal debiterades felaktigt, detta är nu åtgärdat.  
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Servicepack 03K till 4.13A – släpptes 2018-05-07 
Allmänt 
FIFO kostnad för kat.1 
Nu släpper vi fram möjligheten till att kostnaderna vid utleverans beräknas enligt FIFO. 
Funktionaliteten beskrivs i versionsbladet för 4.13A. Men egenskapen har varit dold under 
pilotverksamheten. 
Egenskapen hittar ni i rutin 791 ”FIFO kostnad för kat. 1” under fliken Kostnad/anmodan. 
 
Ny FIFO funktionalitet är att om en inköpsanmodan mot ett projekt har egenskapen ”Kostnad 
från inköp” så kommer hänsyn tas till detta vid utleverans. Dvs om det finns kopplingar så 
kommer de att styra över FIFO-ordningen.  
 
Utskrifthantering PBS Webb 
Vid utskrift av blanketter på webben och inget fanns att skriva så öppnades en ny flik i 
webbläsaren med ett meddelande att blanketten inte kunde visas. Enbart de blanketter som 
skrivs ut ska visas i webbläsaren. 
 

Grundregister och System 
710 Artiklar 
Lu 20 Företag tillgänglig i fliken Leverantörsprisers listkontroll.  
 
720 Kunder 
När man väljer Prislista och Kundavtal i snabbsöken så visas även benämningen bredvid 
koden.  
 
744 Intrastatrapporter 
Vid Ta bort transaktion blev det systemfel 200/31/1. Detta är nu åtgärdat. 
 
8010 Kundcentral 
Numera kan man inte omvandla om avslutad offert till order. 
 

Autogiro 
236 Autogiro Bankgiro 
Arkivering av Betalningsuppdrag-/Medgivandefiler har införts. 
 
Fil för arkivering ska ha ändelsen BA. 
 
237 Auto-inbetalning  
Plusgiro Total IN tillåter ny faktura oavsett valuta. 
 

Betalkort EMV 
Ny aktör 
Ny integration mot Bambora. För installation se Installationshandbok Moduler. 
 
3110 Kassaförsäljning 
Om Pyramid kraschar släpps kopplingen mot betalkortsterminalen. Gäller inte Nets 
Spectracard. 
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CRM-Connect 
Inloggning 
Nu är det möjligt att logga in med sitt Windows användarnamn och lösenord även i CRM-
Connect. 
 
Orderreferens och företagsreferens sätts automatiskt vid skapa ny aktivitet från 
ordercentralen  
 

e-line 
Borttagna och nya bilder 
Standardbilder som inte längre används har tagits bort och vissa har ersatts med fontikoner. 
För vidare information se http://kund.unikum.se/servicepack/Servicepack_413A.htm. 
 
Google Analytics 
Transaktioner skickades inte till Google Analytics för DIBS-betalningar. 
 
Kassasidan 
Växling mellan order och offert på kassasidan medförde att leverans- och betalningssätt blev 
fel, samt att köpknappen fick fel text på sig. Detta är nu åtgärdat. 
 
Klarna faktura visade personnummerfält vid betalsätt om snabbkassan var aktiverad. Om 
Klarna var förvalt när kund går till kassasidan visades inte fält för personnummer eller hämta 
adress. Detta är nu åtgärdat. 
 
Kontroll att ordern inte överskrider saldo 
Om egenskapen för kontroll på att order inte överskrider saldo var markerad skedde kontroll 
även på offerter. 
 
Köp endast från produktsida 
Det gick att köpa variantartiklar med egenskapen ”Visa en artikel per dimension” även utanför 
produktsidan. Detta är nu åtgärdat. 
 
Orderbekräftelse/Offertbekräftelse 
Det är nu möjligt att i e-postmeddelandet för orderbekräftelse och offertbekräftelse visa 
orderns- eller offertens artikelrader och summering. I e-posttexterna för orderbekräftelse och 
offertbekräftelse läggs texten #ORDERROWS# på det ställe i e-posttexten där orderraderna 
och dess summering önskas. Vilka fält som ska visas i artikelraden och summeringen styrs via 
listlayouterna E-post, Orderbekräftelse, artikelrad och E-post, Orderbekräftelse, summering. 
 
Saldoberäkning 
Om egenskapen "Saldo enligt angivet lager" var aktiverad räknades antal från order som låg för 
inläsning med oavsett vilket lager orderraden var kopplad till. Detta är nu åtgärdat. 
 
Sortering på pris 
Sortering på pris sker nu numeriskt istället för som tidigare alfanumeriskt. 
 
Prenumerationer 
Om användaren inte har någon e-postadress visas en länk till ”Mina uppgifter” där detta kan 
ändras. Denna länk var dock felaktig. Detta är nu åtgärdat. 

  

http://kund.unikum.se/servicepack/Servicepack_413A.htm
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Uppskick av bilder 
Filnamn med å, ä och ö är nu tillåtna. 
 
Justeringar har gjorts i programmet som skalar om bilder för att skapa bilder med högre 
kvalitet. 
 
791 e-line Kundkorg och kassa 
Fliken Övriga uppgifter, Egna fält 
Det gick inte att lägga till fält med samma datanummer för olika kundkategorier, detta är nu 
åtgärdat. 
 
850 PTC Monitor - Uppdrag e-line Prisfil 
Uppdraget för e-line Prisfil är nu justerat så att det nu är möjligt att påverka filernas innehåll 
via knappen inställningar. Funktionalitet är också tillagd för att skapa fil till Google Merchant. 
Filbeskrivningar är förifyllda med den data som är obligatorisk och som finns att få i Pyramid 
som standard. Filbeskrivningarna kan komma att behöva ytterligare data beroende på 
sortiment etc. Se respektive prisjämförelsesajts specifikationer. 
 
Bra att veta: 
• Prisjakt, Pricerunner 

Om funktionaliteten för att skapa dessa filer används idag tillsammans med fält för 
Tillverkare så måste det fältet nu läggas till i filbeskrivningen då den tidigare egenskapen är 
borttagen. 

 
• Google Merchant 

Google Merchant kräver fält för att beskriva varans skick. Det finns ett specialfält för skick 
som sätter värdet "new" på alla produkter. Finns behovet att även ange andra skick får 
detta fält pekas om mot det datafält denna information lagras i. 

 
• Specialfält för Artikelkod 

Anledningen är att om egenskapen att visa en grundartikels första dimension som egen 
artikel så får flera artiklar samma artikelkod, vilket inte accepteras. Därför blir artikelns id 
då artikelkod+dim1. 

 
• Vilka filer skapas? 

Om gästmallar har angetts per land och landet är aktiverat för e-line så skapas en fil per 
kombination språk och valuta som används av gästmallarna. Om inga gästmallar har 
angetts per land, så skapas filen utefter standardgästmallens språk-valuta: 
 
prisjakt_språk_valuta.txt 
pricerunner_språk_valuta.txt 
googlemerchant_valuta.txt 
 
Filerna skickas upp till webbservern efter att de skapats. Där hamnar de i mappen eline. 
Den sökvägen kan användas för att hos prisjämförarna ange var filen kan hämtas. Senaste 
filerna sparas också ner lokalt om filerna önskas laddas upp manuellt till 
prisjämförelsesajterna. De sparas då under datakatalogen\wts\pricefiles.  

 
3920 Orderinläsning 
Om en kunds kreditgräns är överstigen går det nu ändå att läsa in order som är 
förskottsbetalda. 
 
Uppskick 

 För att rättningar gjorda i .net-applikationen ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 
Uppskick webbserver, urval Grundsystem. 

  



Om Pyramid  Servicepack 03K till 4.13A – släpptes 2018-05-07 
 
 
 

 
© Copyright Unikum datasystem ab  Sida 6 
 

Fakturaarkiv 
8125 Fakturaarkivstudio 
Om man har e-fakturakund och har en e-postadress i fältet "E-post faktura"(#2098), så är det 
den e-postadressen som hämtas när man i 8125 klickar på knappen e-post. 
 

Fakturering 
210 Fakturaunderlag 
Vid utskrift av faktura hämtades inte fakturan från blankettsetet om det var blankettvariant på 
underlaget, men att fakturan inte hade blankettvariant i blankettsetet. 
 
Vid registrering av fria artiklar markerades inte kryssrutan ”Visa transaktioner på faktura” 
enligt angivna egenskaper. Detta är nu åtgärdat. 
 
Om blankettvariant är blank på kontakten hämtas den från kunden. 
 
Om fakturaunderlag raderas vid ändring av underlag speglas numera transaktionerna istället 
för att raderas. 
 
Nu visas endast aktiva setartiklar i snabbsöksfältet för Setartiklar. 
 
211 Fakturering 
Faktuuraformatets specialfält #10009 A’pris före rabatt fick inget värde om 100 % rabatt på 
raden. 
 
Snabbare hämtning av kontrakt att fakturera för vald period vid kontraktsfakturering. 
 
Vid acontofakturering så ska reskontraegenskap hämtas från acontofakturans 
betalningsvillkor istället för från orderns. 
 
271 Ansökan ROT/RUT 
Om man skulle ha en arbetstid som är en halvtimme eller mindre så avrundas det till en timme 
i ansökan. 
 

Företagsupplysning, Creditsafe 
210 Fakturaunderlag 
Kommandot Bevakning  är nu tillgänglig i rutinen. 
 
410 Order 
Kommandot Bevakning finns nu i  rutinen. 
 
430 Inköp 
Sparade upplysningar kan visas upp på samma sätt som i rutin 410. 
 
720 Kunder 
Kommando “Visa tidigare kreditupplysning” finns nu i rutinen. 
 
Visar om kunden är under bevakning. 
 
725 Leverantör 
Kommando “Visa tidigare kreditupplysning” är tillagt i rutinen. 
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756 Creditsafe – Grupp av företag 
Känner igen att organisationsnummer som börjar på 559 har bolagsformen AB. 
 
757 Creditsafe – Bevakning 
Två egenskaper har tillkommit i rutinen. Uppdatera inte kundstatus. egenskapen gör att 
kundstatus i Lu20 inte uppdateras om denna är markerad för bevakningskunden. 
Uppdatera inte kreditgräns, egenskapen gör att kreditgräns i Lu20 inte uppdateras om denna 
är markerad för bevakningskunden 
 
8010 Kundcentral 
Lade till kommandot Creditsafe. 
 
Visar om kunden är under bevakning. 
 
8012 Leverantörscentral 
Kommandot Bevakning  finns nu i rutinen. 
 
8019 Kundprospektcentral 
Kommandot Bevakning är nu tillagt i rutinen. 
 

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland 
335 Utbetalning XML 
Standardiserade PREFIX före info om fakturareferens i <Ustrd> har införts. 
 
I de fall då egenskapen "Prioritera ostrukturerad fakturainfo <Ustrd>" är satt, och det finns 
kreditfakturor, klarar vi numera många fler fakturor till samma leverantör. 
 
725 Leverantörer 
Ändrat betydelse av egenskap. Från "Avlägsna OCR/fakturanummer från XML-filer" till 
”Avlägsna /CINV/ från <Ustrd> i XML-filer”. 
 

Importrutiner 
3800 Importrutiner 
Inläsning med filbeskrivning och fasta positioner. Läste man in en tom rad kunde importen bli 
fel. 
 
3820 Import projekt 
Det skapades ingen inköpsanmodan för orderrader med kopplade textrader. 
 
3821 Import order 
När man bara ville uppdatera kundregistret skapades det en tom order, det är nu åtgärdat.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Vid cashback blev inte Verkställ tillgängligt. 
 
Inloggning i kassan och betaldialogen öppnas så att resten av systemet låses för att de i vissa 
fall hamnade bakom Kassaförsäljningsdialogen. 
 
Vid val av registervård i fältet Er referens följde inte kundkod med till registervårdsdialogen.  

  



Om Pyramid  Servicepack 03K till 4.13A – släpptes 2018-05-07 
 
 
 

 
© Copyright Unikum datasystem ab  Sida 8 
 

Koppling TA-system 
Transportdialogen/720 - Leveransadresser 
Nya funktioner EmailDelivery samt SmsNumberDelivery i xml-beskrivningen 
LtdCreateShipmentV3.xml hämtar e-postadress resp mobilnummer från lev.adress. 
Saknas info hämtas som innan, dvs från kontakt eller kund.  
 

Leverantörsreskontra 
312-315 Kontera leverantörsfaktura 
Bokföringsdatum får inte ligga före fakturadatum. 
 
314 Inköpspåför faktura 
När det skapas orderpåföring i samband med inköpspåföring och egenskapen Omkostnader vid 
utleverans är aktiv så kommer omkostnaderna att ingå i utleveransens kostnad.  
 

Materialplanering 
530 Återrapportering 
Det gick inte att få ut serienummeretiketter efter att format GIET ersattes av ETSI/ETSN. 
Dialog för etikettutskrift startas nu som i övriga dialoger i Pyramid. 
 

MPS 
523 Körplan 
Plocklistan för en operation skrivs enbart ut vid start av operationens första stämpling. 
 
Ny sektion i körplanen för att visa texter för markerad operation. Vilka texter som ska visas 
kan ställas in via verktygsfältet. 
 
Anteckningar tillgängliga både från operation och tillverkningshuvud. 
 
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. 
 

Order/Lager/Inköp 
410 Order 
I dialogen Byt kund visas nu även kundprospekt i snabbsöksfältet Ny kund. 
 
Vid nyregistrera order och användning av Byt-dialogerna skapades inte automatiskt 
tillverkningsorder och orderrabatt och prospektdialogen öppnades inte. 
 
Vid registrering av fria artiklar markerades inte kryssrutan ”Visa transaktioner på faktura” 
enligt angivna egenskaper. Detta är nu åtgärdat. 
 
Vid omvandling av offert och projekttyp ändras uppdateras samma värden på ordern som vid 
byt projekttyp. 
 
Vid orderoffert kunde dialogheadern visa fel värde i fältet Inkl.moms. 
 
Blanketter kunde i vissa lägen visa felaktigt formatnamn i listkontrollen på sektionen 
Blanketter. 
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Vid registrering av setartiklar som ska skapa inköpsanmodan finns nu valet att hämta kostnad 
från inköpsrad. 
 
Om en setartikel endast innehöll en textrad så kom det felaktigt upp ett meddelande om att 
ange lev.vecka. 
 
Knappen skrivare i sektionen Blankettset tändes under visa omständigheter inte upp. Detta är 
nu åtgärdat. 
 
Nu visas endast aktiva setartiklar i snabbsöksfältet för setartiklar. 
 
Täckningsgraden TG% visades inte om man saknade tillvalsmodulen för valutaorder. Detta är 
nu korrigerat. 
 
411 Utleverans 
Vid frågan om samlingsfakturering vid utskrift och när man svarat Nej på frågan kunde 
fakturan hamna två gånger i fakturaurvalet. 
 
430 Inköp 
Inköpsnummer visades inte alltid i fältet inköpsnummer. 
 
Vid förhandsgransking skrevs inte F7-text för artikel ut om leverantören hade språkkod och 
text inte var registrerad på språk och egenskapen i rutin 791 Kunder/leverantörer F7-text med 
blank språkkod används då text med språkkod saknas. 
 
Vid kopiering av inköp hämtades inte blankettvariant från leverantören. 
 
Möjlighet att ange negativt a-pris. 
 
Om funktionen automatinköp användes så blev det inte någon intrastat. Detta är nu åtgärdat 
och en dialog för intrastat kommer upp om någonting behöver kompletteras.  
 
Setartikel med tomma textrader kom inte med till inköpet. 
 
Nu visas endast aktiva setartiklar i snabbsöksfältet för setartiklar. 
 
431 Inleverans 
Valet Föreslå allt påverkar endast omarkerade rader dvs de rader som redan var  markerade 
kommer inte att förlora gjorda ändringar.  
 
Funktionalitet för inleveransinstruktioner (F7-text) saknades. Detta är nu åtgärdat. 
 
432 Bekräfta inköp 
Möjlighet att även se textraderna på inköpet.  
 
Bekräftelse av inköp med kopplad order tog bort decimaler från antalet på orderraderna. Detta 
är nu åtgärdat. 
 
437 Överför anmodan 
Inköpstyp ändrades felaktigt vid överföring av anmodan. 
 
Egenskaperna för ackumulera inköp per artikel speglade inte inställningen i 791. 
 
438 Justera inleveranser 
Inköp med långa alfanumeriska inköpsnummer hittades inte. 
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470 Behovsanalys 
Varningsflagga sätts på de artiklar som har längre ledtid än var behovsanalysen kan visa. 
Behovet för dessa artiklar upptäcks inte i tid. 
 
Behovsanalys efter beställningspunkt i kombination med egenskapen att ”Kommande 
inleverans täcker, varna bara” kunde ibland ändå skapa ett behov, detta är nu rättat. 
 
En prognostillverkningsorder skapade tidigare enbart utleveransprognos för ingående 
material. Nu skapas även en inleveransprognos för produkten. 
 
475 Leveransplan 
Vid sökning av leveransplan kom inte leveransplanen med från studion om det fanns mer än en 
revision.  
 
480 Inventering 
Om signaturen var mer än 3 tecken så klipptes sista tecknet bort. Detta är nu ändrat så att det 
ska kunna bli 4 tecken på signatur.  
 
Vid sök anmodan kunde man inte se dom endast aktiva inventeringsanmodan. Det kan man nu 
filtrera fram via en kryssrutan vid snabbsöken. 
 
791 Egenskaper försäljning 
Egenskapen FIFO kostnad för kat. 1 under fliken Kostnad/anmodan har släpps fram efter 
pilotverksamhet. Funktionaliteten beskrivs i versionsbladet för 4.13A. 
 
Egenskaperna för ackumulera inköp per artikel speglades inte i 437. 
 
8011 Artikelcentral 
Ny kontroll om en artikel är spärrad för in/utleverans när man trycker på Lageruttag. 
 
8013 Order/Projektcentral 
Skriv ut, Dokument fungerade inte alltid. När man valt blankettformat startades ingen utskrift, 
detta är nu åtgärdat. 
 
8246 FIFO-utleveransstudio 
Ny studio för att kunna söka på FIFO-utposter. Här finns filter för att enkelt kunna söka upp de 
poster där något inte stämmer t.ex en utleverans har skett utan att det fanns saldo. Det finns 
även möjlighet att koppla om mot annan FIFO-inpost. 
 

PDA Order 
PDA Inleverans 
Om man hade markering för att etiketter ska skrivas ut i PDA uppdaterades inte 
inköpshuvudet korrekt vilket gav fel i diagnosen. 
 
Makulera rest var alltid markerad oavsett vad man hade ställt in i 791 Egenskaper, PDA Lager, 
fliken inleverans. 
 

Phone Edition 4 
Aktiviteter 
Redigera aktiviteter är möjligt. 
 
Orderreferens och företagsreferens sätts automatiskt vid skapa ny aktivitet från 
ordercentralen. 
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Att Göra 
Programmet kraschar inte längre när man försöker redigera en post.  
 
Arbetsorder 
Alfanumeriskt ordernummer på fliken Orderlista kunde öppna fel order. 
  
Saknades Tidrapportingsmodulen fick man systemfel 202/30610 när man öppnade en 
arbetsorder. Detta är nu rättat.  
 
Snabbsöksfältet på fliken Orderlista fungerade inte som det skulle. Detta är nu korrigerat. 
 
Koppling tidrapportering i Mobil arbetsorder. 
 
När man skulle rapportera på en ny rad kunde man klicka på Spara så blev det en 
nolltransaktion och en tom orderrad. 
 
Nu finns en ny dialog för att rapportera kontrollpunkter i Phone Edition 4. Än så länge saknas 
stöd för att ladda upp bilder, men det kommer att komma inom kort. 
 
Rapporterad tid/material kunde felaktigt bli avrundat. 
 
Centraler 
Kundkod som innehöll mellanslag hanterades inte i kundcentralen. Det är nu rättat. 
 
I Centralerna kan man nu ändra informationen på informationssektionen. 
 
Rättat systemfel i Kundcentralen om man inte har VALUTA-modulen.  
 
Utskriftshantering, bland annat i Order/Projektcentralen.  
 
Hem 
Vid fler än ett företag tillgängligt kunde ibland fel företagsnamn visas i dialogen Hem. 
 
Inloggning  
Företaget var i vissa fall inte tillgängligt. 
 
Kalendern 
Gruppbokningar. 
 
Genom att klicka på datumet kan man hoppa direkt till ett visst datum, utan att behöva bläddra 
igenom med pilarna. 
 
Koppling till kund/företag. 
 
Tidrapportering 
Frånvarorapportering sker i första hand mot en befintlig orderrad istället för att skapa ny rad 
varje gång, på samma sätt som i rutin 3515. 
 
Möjlighet att välja befintlig eller ny orderrad att rapportera mot. 
 
Möjlighet att ange eller ändra löneart vid rapportering. Fältet är synligt enligt de generella 
egenskaperna för tidrapportering. 
 
Uppdaterat utseende. 
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Projekt 
110 Projekt 
I dialogen Byt kund visas nu även kundprospekt i snabbsöksfältet Ny kund. 
 
Vid registrering av fria artiklar markerades inte kryssrutan ”Visa transaktioner på faktura” 
enligt angivna egenskaper. Detta är nu åtgärdat. 
 
Vid omvandling offert och projekttyp ändras uppdateras samma värden på ordern som vid byt 
projekttyp. 
 
Vid projektoffert kunde dialogheadern visa fel värde i fältet Inkl.moms. 
 
Nu visas endast aktiva setartiklar i snabbsöksfältet för setartiklar. 
 
Täckningsgraden TG% visades inte om man saknade tillvalsmodulen för valutaorder. Detta är 
nu korrigerat. 
 
Vid nyregistrera order och användning av Byt-dialogerna skapades inte automatiskt 
tillverkningsorder och orderrabatt och prospektdialogen öppnades inte. 
 

Redovisning 
931 Skattedeklaration 
Det går numera att sätta en momsperiod som avräknad även om momsbelopp saknas. 
 

Serienummer/Serviceorder 
7510 Serviceorder 
Vid registrering av fria artiklar markerades inte kryssrutan ”Visa transaktioner på faktura” 
enligt angivna egenskaper. Detta är nu åtgärdat. 
 
Vid serviceoffert kunde dialogheadern visa fel värde i fältet Inkl.moms. 
 
Serienummerinformationen visades blank i de fall man började registrera en serviceorder 
genom att först ange ett serienummer. 
 
I dialogen Byt kund visas nu även kundprospekt i snabbsöksfältet Ny kund. 
 
Vid registrering av textrader, sektionen Blanketter, här har det kompletterats med fler 
blanketter. 
 
Nu visas endast aktiva setartiklar i snabbsöksfältet för setartiklar. 
 
Täckningsgraden TG% visades inte om man saknade tillvalsmodulen för valutaorder. Detta är 
nu korrigerat. 
 
Vid nyregistrera order och användning av Byt-dialogerna skapades inte automatiskt 
tillverkningsorder och orderrabatt och prospektdialogen öppnades inte. 
 
7511 Servicerapportering 
Vid registrering av fria artiklar markerades inte kryssrutan ”Visa transaktioner på faktura” 
enligt angivna egenskaper. Detta är nu åtgärdat. 
 
Serienummerinformationen visades blank i de fall man började registrera en serviceorder 
genom att först ange ett serienummer. 
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Vid utskrift av faktura hämtades inte fakturan från blankettsetet om det var blankettvariant på 
underlaget, men att fakturan inte hade blankettvariant i blankettsetet. 
 
7570 Serienummer 
I den fasta sektionen finns nu knappen Ange antal i verktygslisten. Om man anger annat antal 
än 1 så skapas det upp poster, utan serienummer, efter angivet antal . Knappen är tillgänglig i 
nyläge. 
 
8013 Order/Projektcentral 
Felaktig blankett kunde visas vid förhandsgranskning av blanketter för serviceorder. Detta är 
nu åtgärdat och man kan nu förhandsgranska de blanketter som finns i aktuellt blankettset 
kopplat på ordern. 
 

Uthyrning 
8510 Hyresorder 
Specialfältet #10007 Bokat nettobelopp visade fel summa på rapportformatet 
Bokningsbekräftelse (HYBE). 
 

Variantartiklar 
110 Projekt 
Vid registrering av en variantartikel som ska skapa inköpsanmodan finns nu valet att hämta 
kostnad från inköpsrad. 
 
410 Order 
Vid registrering av en variantartikel som ska skapa inköpsanmodan finns nu valet att hämta 
kostnad från inköpsrad. 
 
7510 Serviceorder 
Vid registrering av en variantartikel som ska skapa inköpsanmodan finns nu valet att hämta 
kostnad från inköpsrad. 
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