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Servicepack 06G till 4.13A – släpptes 2020-05-15 
 

Notera att detta är det sista planerade servicepacket för version 4.13A, vi rekommenderar 
version 4.14A som är vår standardversion. 

 

Grundregister och System 
710 Artiklar 
Byte av kategori från Lagerförd till Ej lagerförd och tillbaka igen gjorde att saldon i FIFO 
registren kunde bli felaktiga. Gäller om egenskapen “FIFO kostnad för kategori 1” är aktiv. 
 
På fliken Lager är Saldofältet numera åtkomligt endast i ändraläge.  
 
728 Varugrupp 
Felmeddelande vid radering av varugrupp om man inte hade e-line.  
 
730 Journaler 
Diverse åtgärder för att komma till rätta med problem vid journalutskrifterna.  
 
740 Prisjustering 
När Priskalkylering sker ska en shield visas så att användaren inte ska tro att systemet har 
hängt sig. 
 
788 Projektgrupper 
Fick inte fram några register/fält i Datanummerdialogen när man går in i 
användar/konsultstudion.  
 
789 Streckkoder 
Vid Läs in från artikelregister fungerade det inte att göra urval på artikelkoder.  
 
825 Valutor 
Nytt fält för att koppla ett avgiftskonto till en valuta. Används bland annat i rutin 220 
Inbetalning och i rutin 330-335 Utbetalning (Giro).  
 
850 PTC Monitor 
Utökat antalet tecken i email till 50000 tecken vid Bevakning.  
 
8010 Kundcentral 
På fliken Reskontra visades momsbelopp med fel tecken på kreditfakturor.  
 
8011 Artikelcentral 
På fliken Statistik föreslås den man senast angav av radioknapparna SEK eller Antal.  
 
8133 Projektgrupp/Projektstudio 
Registret Projekt nu tillgängligt i listkontrollen i sektion Projekt.  
 
8251 Prishistorikstudio 
Skapar poster i prishistoriken även när man registrerar ny artikel i rutin 710 och även nya 
leverantörspriser. 
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Autogiro 
237 Auto-inbetalningar 
Ändringen gäller formatet BI Bankgiro inbetalningar (BgMax). Använder 15-posten istället för 
01-posten för att sätta fakturans betaldatum.  
 

Betalkort EMV 
3110 Kassaförsäljning 
Gett möjlighet att använda sig utav PaymentConditionCode för Nets, används t.ex. vid 
Agrolkort för att direkt vid betalning med kort kunna ange betalningsvillkor.  
 
Tagit bort header-texten på Bamboras kvitton då denna inte behövdes.  
 
3143 Betalkortsterminal 
Lagt till loggningsnivå för Bambora.  
 

Bytkod 
9851 Bytdata 
Det går nu att söka upp koder att byta från och till via sökstudios.  
 

CRM/Säljstöd 
613 Kalender 
Födelsedagsaviseringen via PTC. Om personnummer på kontakt eller personal inte är ifyllt 
enligt personnummerformatet skapas ingen aktivitet för födelsedagen.  
 
617 Resursbokning 
När resursbokning sker via rutinerna 110 Projekt, 410 Order och 7510 Serviceorder, släpps nu 
sigill på ordern när bokningsdialogen öppnas vilket gör det möjligt att påverka värden på 
aktuell order.  
 
620 Utskick 
Ny egenskap ”Skicka max 30 e-post per minut”.  
 
8163 Prospektstudio 
Nu öppnas rutin 615 Prospekt vid dubbelklick på en rad i listkontrollen.  
 

E-faktura Kund 
211 Fakturering 
Angående lagen om EDI-faktura från 2019: Nedanstående punkter har tillkommit pga att texter 
som tidigare kunnat skickas i PDF-fakturor nu behöver komma med i XML-filen (gäller EDI 
Solutions och InExchange). 
 
• Inledande textrader (på orderraderna). Skrivs i HEADREF – FTXSUR. 
• F7-text i orderhuvud. Kollar även  Ej Orderhuvudtext i rutin780. 

Skrivs i HEADREF – FTXSUR.  
• F7-text på orderrader. Kollar även Artikeltext, Ej orderradstext  i rutin 780. 

Skrivs i LINE - Description2. 
• Utökat antal textrader på orderrad. De gamla taggarna Txt-Txt5 används ej längre, utan 

textraderna skrivs nu istället i LINEREF-FTXSUR.   (bakåtkompatibelt dock, dvs Txt-Txt5 
fungerar fortfarande hos InExchange/EDI Solutions i äldre PBS-versioner/-servicepack). 

 
Det skrivs 70tkn per FTXSUR. HEADREF/LINEREF upprepas vid behov. 
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e-line 
Förifyllt antal vid lägg i korg 
När egenskap för att visa förifyllt antal vid lägg i korg är aktiverad i rutin 791 e-line Kundkorg 
och kassa visas nu rätt förifyllt antal även för de artiklar som har egenskap för minsta antal 
som kan köpas.  
 
Uppskick 

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

 

e-säljare Pyramid 
Kundbehörighet 
Kundbehörighet fungerade inte för behörighetsgrupp.  
 

Fakturaarkiv 
211 Fakturering 
När angiven blankettvariant saknas i blankettsetet så kunde arkivets PDF ibland få ett annat 
format än originalutskriften.  
 
8125 Faktura/kvittoarkivstudio 
På räntefakturor kunde bruttobeloppet bli felaktigt i listkontrollen. 
 

Fakturering 
210 Fakturaunderlag 
Vid kreditering av en order med intrastat skapades inte negativa intrastattransaktioner.  
 
Rutinen tar nu hänsyn till egenskapen ”Vid negativt saldo” i rutin 791 Egenskaper, Försäljning, 
Utleverans.  
 
213 Acontofakturering 
Momskod med funktionen vilande moms ska inte kunna kombineras med egenskapen 
samlingsfaktura. Detta är nu även spärrat när man registrerar acontounderlag i en plan. 
 
215 Fakturaattest 
Förbättrad kontroll av urvalet "Även order utan belopp" som tidigare inte alltid fungerade.  
 
221 Räntefakturering 
Det visas en statusbild i listkontrollen om en faktura har anteckningar. 
 
222 Påminnelser 
Det går nu att visa text för Betalning/Bevakning i listkontrollen.  
 
271 Ansökan ROT/RUT 
När man skapar upp en XML fil med flera fakturor blir den översta rätt men efterföljande kan 
ärva den första fakturans Övriga kostnader.  
 

Flerlager 
467 Lageromföring 
Egenskapen ” Vid negativt saldo” i 791 Egenskaper, Försäljning, Utleverans gör nu så att 
utleverans inte kan utföras om saldo blir negativt.  
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Företagsupplysning 
Funktionen för att visa upp personnummer med bindestreck innan de fyra sista siffrorna är nu 
rättad.  
 
757 Creditsafe Ratingbevakning 
Ny SEVE-rutin (SEVECLBE) för att städa gamla poster.  
 
791 Egenskaper Pyramid - Företagsupplysning 
Från 1 november skickar Creditsafe istället riskbetyg. 
 
Ratingintervall                            Ny text                                            Gammal text 
  80-100                                         Mycket låg risk                            Mycket god kreditvärdighet 
  60-79                                            Låg risk                                          God kreditvärdighet 
  40-59                                            Medel risk                                     Kreditvärdig 
  15-39                                            Hög risk                                         Kredit mot säkerhet 
   0-14                                             Mycket hög risk                           Kredit avrådes 
                                                         Ingen riskbedömning                 Ingen ratingberäkning  
 
Från 1 november 2019 kommer Creditsafe inte längre skicka svaret '>10000000' i 
rekommenderad limit. De kommer skicka även högre belopp. Därför införs användning av 
maxgräns.  
 

Försäljningsanalys 
3110 Kassaförsäljning 
Artiklar som var ej debiterbara och utan kostnad sparade orderingångsstatistik för 
orderläggning men inte för direktförsäljning i försäljningsanalysen. Nu sparas även 
direktförsäljningen så att man får orderingångsstatistik över antal och kostnad.  
 

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland 
330 Bankgiro 
I underdialogen Gruppval : SEK-valuta laddas in i comboboxen Valuta även om systemvalutan 
är i annan valuta. 
 
335 Utbetalning XML 
Möjligt att ange ett avgiftskonto i rutin 825 för bankavgifter i valuta.  
 
Vid importera återredovisning visas filens datum direkt i listkontrollen. Informationen hämtas 
från CreationDateTime (<CreDtTm>) i importfilen.  
 
Fick felmeddelande ”Uppdragsnr-bokningsnr saknas” om <Ntry> hade attribut.  
 
791 Egenskaper Giro ISO20022 XML 
Ändrat namn från ”Nordea” till ”Nordea Corporate Access” för de användare som använder 
detta gränssnitt.  
 

Import Bokföring 
938 Inläsning verifikat 
Tillåter numera blankrader vid inläsning av SIE4-filer.  
 



Om Pyramid  Servicepack 06G till 4.13A – släpptes 2020-05-15 
 
 
 

 
© Copyright Unikum datasystem ab  Sida 7 
 

Inventarie 
7270 Inventarier 
Det gick inte att spara huvudinventarie på en inventarie.  
 
8090 Inventariecentral 
Informationen i centralen uppdaterades inte efter att inventarien ändrats.  
 
Restvärdet för en såld inventarie visas nu som noll i infoboxen Avskrivningsinfo.  
 

Koppling TA-system 
820 Transportsätt –TA-system  / Transportdatadialogen 
Om sändningsmall är angiven 820 gäller den alltid, dvs avsändarkoden i 890 skickas inte med i 
anropet till Logtrade. Obs, LtdCreateShipmentV3.xml är ändrad i samband med detta, så 
eventuell anpassad beskrivning behöver också justeras.  
 

Lagerplatser/Batch 
411 Utleverans 
Om egenskapen FIFO kostnad för kategori 1 var aktiverad så kunde det skapas onödiga 
korrigeringstransaktioner på 0.01 öre under vissa omständigheter.  
 
835 Sökvägar artikel 
Rutin 435 Lagerplats/artikel finns nu med under sektion Rutin.  
 

Leverantörsreskontra 
315 Avstäm faktura 
Bokföringsdatum sattes alltid till fakturadatum under vissa förhållanden. Nu sätts datum enligt 
inställningarna i 791 Egenskaper Leverantörsreskontra.  
 
320 Utbetalningar 
Använder angivet valutakonto från 825 Valutor vid kontering av Bankavgift i valuta.  
 
8148 Leverantörsfakturastudio 
Ny genväg i verktygslisten till Leverantörsfakturacentral.  
 

Materialplanering 
530 Återrapportering 
Om egenskapen FIFO kostnad för kategori 1 är aktiverad finns det nu en spärr vid 
återrapportering, det går inte att minusrapportera mer på en tillverkningsorder än vad som 
tidigare har återrapporterats på aktuell tillverkningsorder.  
 
8051 Tillverkningscentral 
Specialfält till infobox Tillverkningsdata/Kostnader för utskrivna blanketter fungerade inte 
som de skulle.  
 
Nya specialfält till infobox Tillverkningsdata/Kostnader för budget respektive utfall uppdelat 
per interna och externa operationer.  
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Order/Lager/Inköp 
410 Order 
Vid omvandling av offert hämtades inte e-fakturaegenskaper från fakturakunden.  
 
Efter borttagning av rad via knappen Ta bort markerades inte blanketter om för ny utskrift.  
 
411 Utleverans 
Om egenskapen ”Vid negativt artikelsaldo” i rutin 791 Egenskaper, Försäljning, Utleverans var 
satt till Varning eller spärr kom varning/spärr om delleverans gjorts tidigare på större antal än 
saldo.  
 
När man utlevererade via antalsfälten i listkontrollen kunde utleveransen av en 
lagerplatsartikel få olika antal på radens levererade antal och transaktionen. 
 
FAET Fakturaetikett skrivs nu ut igen som den ska.  
 
420 Internuttag 
Om egenskapen “Spärr vid negativt artikelsaldo” var aktiverad gick det inte att kassera en 
orderrad, om det saknades saldo för aktuell artikel. 
 
430 Inköp 
I 8011 Artikelcentral har en artikel med huvudleverantör valts. Vid val av Nytt inköp är inte 
artikeln vald på radfliken om annan leverantör väljs i rutin 430 Inköp.  
 
431 Inleverans 
Sökvägar artikel fungerade inte korrekt. Detta är nu åtgärdat.  
 
Intrastat skapas nu upp för lagerplatsartiklar även om man har ett lager som inte har 
lagerplatshantering på inköpet.  
 
432 Bekräfta inköp 
Vid egenskapen ”Bekräfta pris” uppdaterades inte inköpsradens belopp då man angav en 
rabatt på inköpsraden. Därefter blev det totala beloppet för det aktuella inköpet också fel.  
 
437 Överför anmodan 
Urval från inköpsanmodanstudio läses nu in i 437 Överför anmodan.  
 
438 Justera inleveranser 
Vid mycket data kunde det upplevas som att rutinen hängde sig vid sökning, detta är nu 
åtgärdat.  
 
470 Behovsanalys 
Från och till intervallet blir nu korrekt när man har samma artikel i båda fälten. 
 
480 Inventering 
Om en artikel hade lagerplats angiven i artikelregistret och tillvalsmodulen Lagerplatser/batch 
inte var installerad samt egenskapen FIFO kostnad för kategori 1 var aktiverad blev det fel vid 
inventering.  
 
481 Lagervärdering 
Omkostnader från artikeltyp som var i % kom inte alltid med i lagervärderingen. 
Gäller artiklar som inte hade inkurans angiven i artikelregistret.   
 
8132 Orderradsstudio 
Flytande infoboxar fungerade inte från artikelcentralen. Detta är nu åtgärdat.  
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PDA Solutions 
1630 PDA Utleverans 
Gick inte att spara godsrad om godsmärke inte var ifyllt. Detta är ändrat så att godsmärke 
numera kan lämnas blankt.  
 
Artikel som är serienummer- och lagerplatshanterad där egenskapen i 791, PDA Utleverans, 
Standardvärde lagerplats är satt till Reserverade, föreslogs fel antal vid utleverans. Vid 
serienummerartikel ska alltid ett i antal föreslås.  
 

Phone edition 3 
Mobil Arbetsorder 
Fanns det en flik utöver standardfliken I Lager/artikelstudion, hämtades fel artikel tillbaka från 
urvalet.  
 

Phone Edition 4 
Mobil arbetsorder 
Optimerat visning av rader vid rapportering eftersom det ibland kunde uppleva att rutinen 
hängde sig vid rapportering.  Nu kommer det vara förinställt att transaktioner den Senaste 
veckan samt Mina rapporteringar hämtas.  
 
Automatisk laddning av nya rader när man skrollat till botten fungerade inte i alla telefoner.  
 

Prisinläsning 
736 Avtalspriser inläsning 
Direktinläsning implementerat 
 

Produktkonfigurator 
750 Konfigurator 
Om första valet i konfigureringen har egenskaperna Kör automatiskt och Visa inte valet så 
fungerade det inte korrekt.   
 
När sista synliga val var av typen variabel så kunde det bli problem att rader inte kom med när 
efterföljande osynliga val kördes automatiskt.  
 

Projekt 
110 Projekt 
Efter borttagning av rad via knappen Ta bort markerades inte blanketter om för ny utskrift.  
 
120 Rapportering 
Vid valet "Automatiskt nästa rad" så går det nu att hoppa över en rad genom att rapportera 0 i 
antal. 
 
8013 Order/Projektcentral 
Fliken kalkyltyp. Här är det numera möjligt att visa jämförelser mot aktuell prognos och 
föregående prognos.  
 
Infobilderna CEPOPB och CEPGPB visar nu delformat för successiv vinstavräkning.  
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Redovisning 
8095 Redovisningscentral 
Fliken Resultaträkning. Vid urval på perioder beräknades vissa delsummor fel i kolumnen Diff.  
 
910 Registrera verifikat 
Nu går det att registrera tilläggsverifikat till verifikat som ligger på en stängd period.  
 
954 Export redovisning 
Nytt urval för saldo föregående år.  
 

Reklamation 
440 Reklamation 
Det gick inte att returnera ett inköp för en lagerplatsartikel där batch inte var angivet på 
inleveransen.  
 
Ersättningsorder tog inte hänsyn till egenskapen på projekttypen för beräkning av 
leveransvecka.  
 

Serienummer/Serviceorder 
7510 Serviceorder 
Efter borttagning av rad via knappen Ta bort markerades inte blanketter om för ny utskrift.  
 
Interna textrader som var märkta med ! skrevs även ut på blankettformat GBSO Serviceorder, 
GBFR Felrapport, GBFS Fraktsedel/felrapport och GBUR Utlämningsrapport. Detta är nu 
åtgärdat.  
 
Vid serviceoffert kunde man felaktigt få meddelande ”Orderdatum måste anges” då flik rader 
valdes. Detta kunde hända då kund hämtades via serienummer.  
 
7511 Servicerapportering 
Rutinen tar nu hänsyn till egenskapen ”Vid negativt saldo” i rutin 791 Egenskaper, Försäljning, 
Utleverans.  
 
Interna textrader som var märkta med ! skrevs även ut på blankettformat GBSO Serviceorder, 
GBFR Felrapport, GBFS Fraktsedel/felrapport och GBUR Utlämningsrapport. Detta är nu 
åtgärdat.  
 
7575 Underhållsservice 
Man kunde få systemfel 234/700 när order skapas.  
 
8130 Orderstudio 
Nu är det möjligt att rapportera på en serviceorder via knappen Servicerapportering.  
 
Möjlighet att lägga ut information från Lu16 Serienummer.  
 

Statistik 
773 Statistikvisning 
TB och TG räknades fel för tillverkningsstatistiken. Kolumnerna för belopp och kostnad har 
bytt plats för tillverkningsstatistiken, för att följa hur denna statistiken sparas i registret.  
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Tidrapportering 
3512 Visa instämplade 
Om en signatur hade två stämplingar under samma minut så kunde signaturen visas som 
frånvarande trots närvaro.  
 

Variantartiklar 
Orderregistrering 
Vid registrering i variantmatrisen kunde en annan leverantör än den man angett sparas på 
inköpsanmodan.  
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