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Servicepack 04K till PBS 4.13A – släpptes 2018-10-29 
Allmänt 
Verifiera system 
Konvertering av register för projekthuvud. 
 
FIFO-kostnad för kategori 1 artiklar 
Funktionen för automatisk omkoppling vid inleverans och det fanns utleveranser som inte var 
kopplade till FIFO-poster är avstängd. Manuell omkoppling får ske för att underlätta 
kontrollen. Den manuella omkopplingen är utökad och hanterar nu även lageromföringar och 
krediteringar. 
 
Justeringstransaktioner som skapas av PTC-uppdraget Kostnadsjusteringar FIFO satte flaggan 
för kostnadsjustering fel om kostnaden var noll på originaltransaktionen och 
kostnadsbokföring sker i samband med fakturering. 
 
Det har skett diverse justeringar för serienummerartiklar och FIFO, detta gäller framförallt då 
egenskapen inköpspris från serienummer var aktiverad. 
 
Vid aktivering av FIFO aktiveras egenskapen ”Dagsdatum på bokföring” gällande rutinerna 
312-315. 
 

Grundregister och System 
Infostudio generellt 
Automatisk sökning tillgänglig via kommando på verktygslisten. 
 
711 Setartikel 
Utskrift av textrader hämtade från en setartikel fungerade inte. Detta är nu åtgärdat och 
samma blanketter visas som i orderrutinerna. 
 
731 Blanketter 
Det gick inte att selektera på lev.veckodag. Detta är nu åtgärdat. 
 
810 Enheter 
Enhetsbeteckningen förlängs för att klara längre beteckningar. 
 
Möjlighet att ange decimaler på enhetens skala. 
 
840 Rapportgenerator 
W62 – Formatering justerad så att den även hanterar sökfält med inledande blanktecken 
(Numeriska ordernummer). 
 
8010 Kundcentral 
Fråga pris på en artikel där priset baserades på butikspris fungerade inte alltid. 
 
8020 Utskriftcentral 
Acontobeloppet på provfakturan kunde visas felaktigt. 
 
8132 Orderradsstudio 
Vid utskrift av orderradsetiketter kunde antalet på etiketten bli fel. 
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Betalkort EMV 
Egenskaper EMV-PED 
Ny knapp för att administrera betalkortsterminaler. 
 
Installation 
Ändring av BetalkortInstallation.exe, måste nu köras som systemadministratör. Installationen 
måste köras vid ny version. 
 
3110 Kassaförsäljning 
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. 
 
3110 Kassaförsäljning 
Betalkortsdialogen hänger sig ibland för Bambora. 

 

CRM/Säljstöd 
Aktivitetstext 
Texteditorn har bytt utseende och visas nu utan menyrad. Ctrl+d kan användas för att infoga 
signatur och tid.  
 
Gäller följande rutiner: 

• 612 Aktiviteter 
• 617 Resursbokning 
• 623 Meddelande 
• 624 Att göra 

 

E-faktura leverantör 
310 Ankomstregistrera leverantörsfaktura 
Om man använde vissa inställningar så blinkade sparat fakturanummer endast till i 
statusraden. 
 
340 Inkorg Attest 
Om fakturabild visades i separat dialog och kontering gjordes kunde dialogen tappa kontakt 
med fakturabilden så att den inte uppdaterades när man bytte rad. 
 

e-line 
Automatiskt sparande av varukorgen 
Om användaren loggade ut och sedan ändrade varukorg, sparades ändringen för kontakten. 
Detta är nu åtgärdat. 
 
MySQL v8.0 
Beroende på egenskapsdata kunde uppdatering av egenskapsdata till MySQL v8.0 generera fel. 
Detta är nu åtgärdat. 
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OG-taggar för alla sidor 
OG-taggar för att specificera innehåll i sociala medier finns nu för alla sidor i e-handeln. De OG-
taggar som lagts till är: 
 

• og:title 
Finns SEO-titel angiven för specifik sida (produktsida, varugrupp, skyltning, vysida) 
används den, annars används den titel som är angiven för hela sajten i rutin 791 
Egenskaper e-line, Layout och verktyg, fliken Sökoptimering. 
 

• og:description 
Finns SEO-beskrivning angiven för specifik sida (produktsida, varugrupp, skyltning, 
vysida) används den, annars används den beskrivning som är angiven för hela sajten i 
rutin 791 Egenskaper e-line, Layout och verktyg, fliken Sökoptimering. 
 

• og:image 
Lägg till en bild med namn "ogimage.jpg" i den lokala mappen ”site” för att specificera 
en generell bild vid delning på sociala medier. Skicka sedan upp bilden till 
webbservern genom rutin 3972 Uppskick webbserver. Denna bild används dock inte 
vid delning av produktsida, varugrupp och skyltning om det finns bilder angivna på 
dessa. Filen "ogimage.jpg" får inte överskrida 5MB och bör vara 1200px x 627px. 
 

• og:url 
Sidans adress används. 
 

• og:type 
Är hårdkodad till att vara "website", går inte att ändra. 

 
Texter med länkar 
Text med länkar inom e-handeln konverteras nu automatiskt till https om användaren surfar in 
med https. 
 
Vektoriserad logotyp 
Möjlighet finns nu att använda logotyp i .svg format. Den vektoriserade logotypen måste heta 
"logo.svg" och läggs i den lokala mappen "site" innan uppskick till webbservern i rutin 3972 
Uppskick webbserver. 
 
Betalningar via Dibs 
Om e-handeln körs utan säkerhetsprotokoll (https://) rekommenderar vi att ni för att öka 
säkerheten i kommunikationen med Dibs aktiverar användningen av MD5 nyckelkontroll. 
Detta görs i er Dibs Manager under menyn Integration och valet MD5 nycklar. Aktivera 
funktionen ”Utför kontroll av md5Key”. Ange sedan nycklarna k1 och k2 i rutin 791 e-line 
Order och inläsning, fliken Dibs. 
 
Artikeldatabas på webbservern 
Under vissa förutsättningar uppstod problem med att skapa/uppdatera databasen på 
webbservern, detta är nu åtgärdat. 
 
Inloggning 
Inloggning kunde generar fel om endast ett språk var aktiverat i e-handeln, detta är nu 
åtgärdat. 
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Söktips 
Länk till söktips på sidan för sökresultat i e-handeln genererade fel, detta är nu åtgärdat. 
 
 
Uppskick 

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

 

Fakturering 
210 Fakturaunderlag 
Möjlighet att ange att en textrad ska skrivas ut på proformafakturan. 
 
Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel datumformatering i 
orderradsregistret om man registrerade F7-text och sen sparade raden. 
 
211 Fakturering 
Specialfälten för kontraktsfakturering period från och till fungerade inte för fakturering i 
efterskott. 
 

Försäljningsanalys 
3110 Kassaförsäljning 
Skapa offert i kassan gjorde att det låg kvar orderingångsstatistik för offerten i 
försäljningsanalysen. 
 

Importrutiner 
3800 Importrutiner 
Importfiler kräver inte längre en blank rad sist i filen. 
 
3861 Import Inleveranser 
Det blev fel lagervärde då lager på inköpet inte var samma som på inleveransen och det 
tidigare hade gjorts en retur. 
 
Importen kunde fastna när inleveransetiketter fanns med på blankettsetet.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Vissa datafält saknade värde i Artikelinfo/Senaste order.  
 

Konfigurator 
750 Konfigurator 
Vid konfigurering av tillverkningsorder från orderrutin så beräknades beloppet felaktigt om 
antalet på tillverkningsordern ändrades. 
 

Koppling TA-system 
8013 Order/Projektcentral 
Läser tillbaka fraktpris (enligt fraktavtal) för frisläppt sändning (dvs från Control Tower).  
Sätter #52037 (avrundat till närmaste heltal vid behov) samt valutakod #52045. 
Gäller Hämta status i 8013 samt PTC-tjänst. 
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Lagerplatser/Batch 
210 Fakturaunderlag 
Fick inte upp lagerplatsdialogen vid retur. 
 
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 
FIFO 
Om omkoppling av gjorda utleveranser gjordes mellan FIFO-in poster så påverkade inte 
kostnadsförändringar som tillkom, tex leverantörsfaktura,  dessa utleveranser. 
 
410 Order 
Vid kopiera och leveransadress innehöll kommatecken flyttades efterföljande information ner 
ett fält. 
 
Möjlighet att ange att en textrad ska skrivas ut på proformafakturan. 
 
Vid kopiera till offert blir kundprospekt tillgängligt i snabbsök. 
 
Vid kopiera föreslås kopiering till samma ursprung som underlaget som kopieras. Om 
underlaget är mall, då föreslås projekt, order eller serviceorder beroende på vilken rutin som 
är öppen. 
 
Vid utskrift av ordererkännande beräknades inte moms på frakt- och expeditionsavgift om det 
var 100% rabatt på raderna.  
 
Om avtalspriset hade valutaklausul hämtades inte valutaklausulen till orderraden vid 
användning av setartikel. 
 
Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel datumformatering i 
orderradsregistret om man registrerade F7-text och sen sparade raden. 
 
Orderradsetikett skrevs inte ut. 
 
Vid omvandling av en offert till order tar man nu hänsyn till egenskapen Byt projektnamn. Om 
egenskapen är markerad kommer projektnamnet att ändras annars kvarstår samma 
projektnamn som man angivit i offerten. Man tar även hänsyn till projekttypen så blankettset 
och projekttyp hämtas in korrekt till ordern. 
 
Vid kopiering av en valuta order eller offert  uppdaterades inte valutakursen i orderhuvudet 
vilket ledde till fel belopp. Detta gällde när man hade markerat egenskapen Hämta aktuell 
valutakurs. 
 
430 Inköp 
Vid förhandsgranskning av blankettformat Inköpsorder (INKO) kunde man få systemfel 
202/47. Detta skedde då man inte hade delsystem säljstöd. Detta är nu åtgärdat. 
 
Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel datumformatering i 
orderradsregistret om man registrerade F7-text och sen sparade raden. 
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431 Inleverans 
Knappen Verkställ kunde i vissa fall bli inaktiv vid start från central. 
 
470 Behovsanalys 
Det gick att skapa inköp trots att leverantören var spärrad. 
 
481 Lagervärdering 
Möjligt att köra lagervärdering mot inleveranspris även om egenskapen FIFO-kostnad för 
kategori 1 är aktiv. Detta för att kunna göra lagervärderingar mot datum innan egenskapen 
aktiverades utan att behöva använda rutin 8020 för detta. 
 

PDA Solutions 
PDA Utleverans 
Man fick aldrig frågan Utskrift av packsedel godkänd?  
 
Föreslagen lagerplats blev inte enligt förväntan. Om saldot på lagerplatsen var samma som det 
antal som skulle levereras ut så föreslogs inte den lagerplatsen. 
 

Phone edition 
Allmänt 
Temporära filer laddas nu upp till tempkatalog under UDU: och raderas när användaren loggar 
ut och/eller sessionen timar ut. 
 
Ny dialog för att redigera genvägar. 
 
Konsultanpassningar 
Konsultanpassningar kördes inte alltid för att .cod-filen i vissa fall inte kopierades över korrekt 
till webbservern. 
 
Ny order 
Ange serienummer för att hämta kundkod från serienumret. 
 
Vid Ny order kan man skapa ny kontakt eller uppdatera telefonnummer på befintlig kontakt. 
 
Bokningens namn följde inte de inställningar som gjorts i rutin 791 Egenskaper CRM/Säljstöd. 
Det är nu rättat. 
 
Mobil Arbetsorder 
Vid rapportering av en ny artikelrad gick det inte att spara någon anteckning. 
 
Vid rapportering blev raderna inte debiterbara. 
 
Ny kryssruta för att välja om en artikelrad ska debiteras eller inte. Kryssrutan aktiveras via 
inställningarna. 
 
Nu är veckovyn anpassningsbar. Det går att ställa in vilken data som ska visas för 
orderbokningarna. 
 
Bilder och dokument kan sparas och kopplas mot aktuell order. Bilderna visas i en egen sektion 
i arbetsorderdialogen. Denna funktionalitet aktiveras via inställningarna. 
 
Utlämning av serviceorder samt registrering av mätarställning fungerade tidigare inte korrekt. 
Detta är nu rättat. 
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Ny inställning för att bara visa serviceorder i orderlistan. 
 
Vid material respektive tidrapportering på en arbetsorder så visas nu rätt typ av 
favoritartiklar. Vid tidrapportering visas endast favoritartiklar som är märkta som tidartiklar 
och vid materialrapportering visas inte tidartiklar. 
 

Projekt 
110 Projekt 
Vid kopiera och leveransadress innehöll kommatecken flyttades efterföljande information ner 
ett fält. 
 
Möjlighet att ange att en textrad ska skrivas ut på proformafakturan. 
 
Vid kopiera till offert blir kundprospekt tillgängligt i snabbsök. 
 
Vid kopiera föreslås kopiering till samma ursprung som underlaget som kopieras. Om 
underlaget är mall, då föreslås projekt, order eller serviceorder beroende på vilken rutin som 
är öppen. 
 
Vid datumformatering på fält i listkontrollen blev det fel datumformatering i 
orderradsregistret om man registrerade F7-text och sen sparade raden. 
 
Orderradsetikett skrevs inte ut. 
 
Om avtalspriset hade valutaklausul hämtades inte valutaklausulen till orderraden vid 
användning av setartikel. 
 
Vid omvandling av en offert till order tar man nu hänsyn till egenskapen Byt projektnamn. Om 
egenskapen är markerad kommer projektnamnet att ändras annars kvarstår samma 
projektnamn som man angivit i offerten. Man tar även hänsyn till projekttypen så  blankettset 
och projekttyp hämtas in korrekt till ordern. 
 
Vid kopiering av en valuta order eller offert  uppdaterades inte valutakursen i orderhuvudet 
vilket ledde till fel belopp. Detta gällde när man hade markerat egenskapen Hämta aktuell 
valutakurs. 
 

Redovisning 
921 Preliminärverifikat 
Kontrollen av att bokslutsverifikat balanserade fungerade inte korrekt. 
 

Redovisning PLUS 
910 Registrera verifikat 
Om ett verifikat som innehåller orderpåföring vänds med hjälp av knappen konteringsmall, 
kommer numera även orderpåföringen att vändas. 
 

Reklamation 
440 Reklamation 
Kreditering av inköp gav fel på levererat antal i rutin 885 Kontrollera inköp. 
Det går att åtgärda befintliga inköp som krediterats via reklamation genom att välja Justera 
inköpsrad vid kontroll av inköp. 
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Serienummer/Serviceorder 
Reservera serienummer 
Om man har reserverat ett serienummer på en artikelrad och därefter går in och ändrar 
radnummer kommer numera radnummer uppdateras på det aktuella serienumret. Gäller 
rutinerna 110 Projekt. 210 Fakturaunderlag, 410 Order, 7510 Serviceorder och 7511 
Servicerapportering.  
 
7510 Serviceorder 
Vid kopiera till offert blir kundprospekt tillgängligt i snabbsök. 
 
Vid kopiera föreslås kopiering till samma ursprung som underlaget som kopieras. Om 
underlaget är mall, då föreslås projekt, order eller serviceorder beroende på vilken rutin som 
är öppen. 
 
Vid skapade av serviceorder via 8010 Kundcentralen hämtades inte leveransadress från 
serienummer enligt egenskap från 791 Egenskaper, serviceorder. 
 
Vid omvandling av en offert till order tar man nu hänsyn till egenskapen Byt projektnamn. Om 
egenskapen är markerad kommer projektnamnet att ändras annars kvarstår samma 
projektnamn som man angivit i offerten. Man tar även hänsyn till projekttypen så blankettset 
och projekttyp hämtas in korrekt till ordern. 
 
Artiklar med F7-text Textrad order fick inte märkning att de skulle skrivas ut på 
serviceorderblanketter. 
 
Om man har egenskap Projektgrupp från kontrakt kommer nu projektgruppen från det 
aktuella servicekontraktet med dess huvud och undergrupp att föreslås. Om servicekontraktet 
inte har någon projektgrupp angiven kommer precis som tidigare servicekontraktsnumret 
skapas som projektgrupp. 
 
Vid kopiering av en valuta order eller offert  uppdaterades inte valutakursen i orderhuvudet 
vilket ledde till fel belopp. Detta gällde när man hade markerat egenskapen Hämta aktuell 
valutakurs. 
 
Vid kopiering av en serviceorder blev nytillagda rader ej debiterbara. Detta är nu åtgärdat så 
projekttypen styr om nya rader ska bli debiterbara eller ej. 
 
7511 Servicerapportering 
Förhandsgranskning innehåller numera alla format som kan skrivas ut. 
 
Transaktionsdatum för transaktioner blev aktuellt datum fast annat datum hade angetts under 
servicedata. 
 
Om man har egenskap Projektgrupp från kontrakt kommer nu projektgruppen från det 
aktuella servicekontraktet med dess huvud och undergrupp att föreslås. Om servicekontraktet 
inte har någon projektgrupp angiven kommer precis som tidigare servicekontraktsnumret 
skapas som projektgrupp. 
 
7575 Underhållsservice 
Om man har egenskap Projektgrupp från kontrakt kommer nu projektgruppen från det 
aktuella servicekontraktet med dess huvud och undergrupp att föreslås. Om servicekontraktet 
inte har någon projektgrupp angiven kommer precis som tidigare servicekontraktsnumret 
skapas som projektgrupp. 
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Vid skapa order sattes inte valuta från kunden på order. Det är nu åtgärdat. 
 

Statistik 
8011 Artikelcentral 
På infoboxarna för statistik är nu statistiktypen inleveransstatistik tillgängligt. 
 

Tidrapportering 
3516 Projektattest 
Förhandsgranskning av faktura fungerade inte om sortering var satt på formatet i rutin 780 
Blankettset. 
 

Uthyrning 
8510 Hyresorder 
Vid kreditering kunde inköpspris sättas till samma som debiteras, vilket ledde till en kostnad 
på transaktionerna. 
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