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Servicepack 05H till PBS 4.13A  släpptes 2019-06-10 
 

Grundregister och System 
712 Avtalspriser 
Tillgång till specialfält för benämning per prisnivå vid registrering av priser. Tillgång till 
artikelcentralen om prisnivå är artikelkod.  
 
Tillgång till Lu 10 artiklar i listkontrollen vid registrering av priser. 
 
720 Kunder 
Reklamspärr #2063 visas i sektionen Företagsupplysning. Det finns en inforuta som visar 
spärrkodernas förklaring. Fältet är förlängt för att passa till Statistiska Centralbyråns nya 
kodsystem för reklamspärr. 
 
742 Kostnadsbokföring 
Transaktionsdatum finns nu som urvalsmöjlighet för Kostnadsför projekt. 
 
788 Projektgrupper 
När en order sätts som huvudorder för projektgruppen så uppdateras ordern med denna 
information.  
 
831 Moms 
#19430 Orsakskod. Måste anges vid skattekategori E (momsbefrielse). Detta är ett krav enligt 
PEPPOL. Kod anges enligt kodlista T0290. Se gs1.se.   
 
8010 Kundcentral 
Filterfunktion för att enbart visa aktiva kunder.  
 
Vid omvandling av offert till order skrevs inga blanketter. Detta är nu åtgärdat.  
 
8012 Leverantörscentral 
Filterfunktion för att enbart visa aktiva leverantörer.  
 
Knappen E-post har tillkommit i kommandopanelen. 
 
8013 Order/Projektcentral 
Fliken Tillverkningsordrar visar nu alla tillverkningsordrar i samma projektgrupp som 
kundordern. Om kryssrutan "Endast TO för denna order" är markerad så visas istället de 
tillverkningsordrar som blivit skapade utifrån denna order i rutin 512 (då behöver inte 
projektgruppen vara samma som kundorderns).  
 
Vid omvandling av offert till order skrevs inga blanketter. Detta är nu åtgärdat.  
 
8112 Kundstudio 
Man kan lägga ut reklamspärrorsaken i listkontrollen.  
 
8251 Prishistorikstudio 
Möjlighet att se koppling mot leverantörspris i listkontrollen.  
 

Betalkort EMV 
3110 Kassaförsäljning 
Loggningsnivån fungerade inte för Verifone.  
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Skapar en loggfil per terminal för Verifone.  
 
För Bambora blev referensid fel i betalkortstransaktionen.  
 
Möjliggjort för manuell inmatning av kortnummer för Nets och Bambora.  
3143 Betalkortsterminal 
Ny egenskap ”Avstäm i samband med z-dagrapport”, denna egenskap ska markeras för att få 
upp dagsavslut i samband med z-dagrapport.  
 
3185 Avstämningsgrupp 
Ny rutin för registrering av avstämningsgrupp. Avstämningsgruppen kan sen anges på 
arbetsplatsen i rutin 872 Arbetsplatser och på kassalådan i rutin 3186 Kassalåda.  I rutin 3120 
Kassavstämning vid räkna kassa blir de kassalådor som har samma avstämningsgrupp som den 
arbetsplatsen som inloggningen är på tillgängliga. För Avstäm kort blir de terminaler 
tillgängliga som är kopplade till samma arbetsplats som den arbetsplatsen som inloggningen är 
på.  
 
3188 Dynamiska knappar 
Möjlighet att på knapp för betalningssätt betalkort ange Kvittera direkt i betalkortsdialogen.  
 

Bytkod 
9820 Bytkod 
Behöver inte längre bekräfta att inläsning gjorts för E-line samt Mobile Office för att bytkod ska 
kunna köras.  
 

CRM/Säljstöd 
791 Egenskaper CRM/Säljstöd  
Fliken Standardvärde. Ny egenskap “Starta 612 Aktiviteter i begränsat läge vid Kopiera till 
Pyramid”,  som gör att sektionen Aktivitetstext öppnas i visningsläge vid kopiera e-post från 
Outlook till Pyramid. Det betyder att det inte går att skriva direkt i textfältet, knappen Text 
måste användas för att öppna texteditorn.  
 
8035 CRM central 
Vid omvandling av offert till order skrevs inga blanketter. Detta är nu åtgärdat.  
 

E-faktura kund 
767 Uppdragstyper 
Tagg-beskrivning kompletterad (invoicgb.rfd): 
LINETAX – Line_Vat_Reason pekar nu på #19430 (Orsakskod) .  
Måste anges i xml-filen vid skattekategori E (momsbefrielse). Detta är ett krav enligt PEPPOL.  
Kod anges enligt kodlista T0290. Se gs1.se. Se även 831 Moms.  
 

E-faktura leverantör 
340 Attest 
Knappen Vidare med ”Åter mig” tappar inte längre den ursprungliga signaturen, utan den sätts 
som makulerad, på samma sätt som vid utan ”Åter mig”.  
 

e-line 
850 PTC Monitor 
Vid skapande av prisfiler kunde priset felaktigt bli exkl. moms då fel momskod användes om 
gästmallar fanns angivna på länder i rutin 823 Länder.  
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3871 Import Inbetalningar 
Import av Klarna inbetalningsfil.  
Fakturor som inte aktiveras via pyramid och rutin 3922 Klarna Administration, och där inte 
Pyramids fakturanummer anges i fältet Order Id 2 i samband med den manuella aktiveringen i 
Klarnas administrationsverktyg, kommer sakna fakturanummer i inläsningsfilen från Klarna. 
Dessa order kan inte hanteras av inläsningsrutinen och ignoreras. 
 
Innehåller inläsningsfilen rader med radtyper som inte hanteras av Pyramid, t ex. returer,  
visas dessa i inläsningsregistret med felmeddelande.  
 
Om egenskapen för att avrunda totalbelopp var aktiverad i 791 Egenskaper Försäljning visades 
beloppet avrundat på kassasidan och sedan på fakturan i Pyramid. Men eftersom det endast är 
information om artikelraderna som skickas till Klarna så avrundas inga belopp hos dem. Vid 
inläsning av betalningsfil från Klarna misstämde sedan beloppen. Nu avrundas inte beloppet på 
dessa order i Pyramid.  
 
3911 e-artiklar 
Fliken Bilder, Alt-tag gick inte att översätta.  
 
3922 Klarna Administration 
Det gick inte att aktivera order som ändrats i Pyramid men där orderbeloppet var oförändrat. 
Detta på grund av att orderraderna i Klarnas reservation inte motsvarade de på den ändrade 
ordern. Det gick inte heller att uppdatera reservationen då Pyramid inte kunde identifiera att 
ordern var ändrad då orderbeloppet var oförändrat. Nu finns möjlighet att efter felmeddelande 
vid aktivering om att orderraderna misstämer först uppdatera reservationen och sedan 
aktivera den.  
 
Klarnaorder där frakt ändrats i Pyramid kom inte med i urval under reservationer att 
uppdatera.  
 
Nu finns möjlighet att byta status på order som hanterats manuellt för att de inte längre ska 
dyka upp i urval i rutinen. Ny kommandoknapp för att göra detta på ett markerat urval.  
 
Vid uppdatering av reservation/aktivering och order innehåller rader med decimaler i antal så 
meddelas att dessa inte kan hanteras i rutinen tillsammans med fråga om de ska "avslutas", dvs 
sätta färdigstatus på klarnabetalningen så att de inte dyker upp i urval i rutinen igen.  
 
3972 Uppskick webbserver 
Nu tillåts uppskick av undermappar i mappen USER under de lokala filerna.  
 
Artikeldata på webbservern 
Nedan justeringar gäller när funktionen ”Läs data från webbserver” är aktiverad. 
 
Crosselling på produktsidan fungerade inte korrekt, detta är nu åtgärdat. 
 
Vid användning av MySQL-databas fungerade inte uppdateringen av artikeldata i vissa lägen, 
detta är nu åtgärdat. 
 
Felaktig formathantering för å, ä och ö i MySQL-databaser åtgärdat.  
 
Saldo för variantartiklar visades fel i vissa lägen, detta är nu åtgärdat. 
 
Om en skyltning inte hade några artiklar på sig och bara text så genererades ett 404-fel i e-
handeln, detta är nu åtgärdat. 
 
Egenskapen ”Hämta alltid priser från pyramid” visa fel pris i vissa lägen samt genererade 500-
fel, detta är nu åtgärdat. 
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Bläddring i Orderöversikt, fakturaöversikt och serienummeröversikt fungerade inte korrekt, 
detta är nu åtgärdat. 
 
Optimal förpackning fungerade inte korrekt, detta är nu åtgärdat. 
 
Internetbetalning och acontofakturor 
Hanterar nu vilande moms enligt inställning på momskoden i rutin 831 Moms.  
 
Kassasidan 
Om flera specialprisregler utföll samtidigt som hade ”Annan benämning” angiven i rutin 746 
Specialregler Kampanjer så blev deras benämningar fel.  
 
Text som visas i datumkontroller hanterade inte specialtecken.  
 
Validering på e-postfält saknades.  
 
Navigation mobilt läge 
Knapparna ”Produkter”, ”Sök” och ”Varukorg” saknade språkhantering i mobilt läge.  
 
Ordinarie pris på reaprisartiklar 
Reaprisartiklar visade inte ordinarie pris om fältet hade en avvikande kundkategori angiven. 
Ordinarie pris ska alltid visas för reaprisartiklar enligt egenskap oavsett om fältet har 
kundkategori eller inte, detta är nu åtgärdat.  
 
Produktsida 
Texten på ”Läs mer”-knappen på produktsidans artikeltext ändras nu om den är utfälld till 
”Stäng”.  
 
Produktvisning 
Bilderna var för stora i produktlistor med visningstyperna listvisning och utökad listvisning.  
 
Serienummeröversikt 
I 791 e-line Listlayout finns det nu möjlighet att ange vilka fält som ska synas på 
serienummeröversikten.  
 
Möjlighet finns nu att visa dokument kopplade till serienummer. Under 
Serienummeröversikten under Information för serienummer visas då en flik för dokument. 
Under denna flik visas en lista över de dokument som via aktiviteter i CRM/Säljstöd kopplats 
till aktuellt serienummer via referensobjekt med referenstyp Serienummer. Listans innehåll 
styrs via en ny listlayout. Funktionen för att visa dokumentfliken styrs via egenskap 
Serienummerdokument i rutin 791 e-line e-kundtjänst fliken Funktioner.  
 
Uppskick 

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

 

Fakturering 
210 Fakturaunderlag 
Problem med att göra fält skrivskyddade via Användarstudion är nu åtgärdat med undantag av 
vissa fält.  
 
Om en kund anges som har betalningsvillkor ”Enligt överenskommelse” ges ett meddelande att 
förfallodatum bör anges.  
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Om man har egenskap  ”Attesteras i rutin 215” på projekttypen fick man vid inläsning av en 
order meddelande ”Order måste attesteras i rutin 215 innan fakturering”. Detta meddelande är 
nu borttaget nu får man endast meddelandet när man väljer att skriva faktura.   

 
215 Fakturaattest 
Hårdare kontroll av sigill. 
 
220 Inbetalning 
Kreditfakturan som skrivs ut vid Förskottsbetalning saknade värde i betalningsdatum. 
Formaten KONTFS och KONTFV kan behöva återställas i rutin 840 Rapportgenerator för att 
rättningen ska slå igenom.  
 

Flerlager 
467 Lageromföring 
Det gick inte att spara aviseringar.   
 
8194 Lager/artikelstudio 
Värden i fält från register 59 Lager blev inte korrekta vid en andra sökning. Registret är nu 
borttaget och redan framlagda fält behöver justeras. Fält ska hämtas från registerrelationen -
10696 istället.   
 

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland 
310 Ankomstregistrera faktura 
Tillåter nu i XML betalfil att Lev. Fakturanummer kan inledas med tecknet ”/”. Som till exempel 
prefix /CGODDR/följt av Leverantörens fakturanr, där detta PREFIX visar att offshore-valutan 
CNH ska in i landet Kina.  
 
330-335 Betalning 
Vid gruppurval finns nu ett nytt summafält som visar summan av de raderna som är 
markerade med en bock.  
 
335 Utbetalning XML 
Ibland hämtades inte betaldatum vid XML återrapportering.  
 
Då en faktura som är för betalning ska annulleras på banken kräver banken ett id, EndToEndId. 
Detta finns nu i uppdragsregistret.  
 
Då en faktura ska annulleras i uppdraget så annulleras nu alla övriga fakturor med samma 
bokningsnummer. Dessa går inte att dela på vid annullering på banken.  
 

Importrutiner 
3800 Importrutiner 
Fältet #38400 – Tillhör setartikel var för kort. Utökad till 25 tecken.  
 
”Öppna fil” och ”Hämta fil” stödjer nu sökvägar som börjar med exempelvis DAT:.  
 
3821 Import order 
Lagerplatsartikel med reservation kundorder kunde ge felmeddelande ”Lagerplats  måste 
anges”. Detta får man nu korrigera i korrigeringsdialogen.  
 
3861 Import inleveranser 
Vid utländsk leverantör blev kostnaden felaktig med egenskapen ”Inköpspris från fil”.   
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Fria inleveranser där inköpshuvud saknades gick det inte att överföra i arbetsregisterdialogen.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Om man hade blandade momskoder på orderraderna vid kalkylering blev det felaktig 
momskod på korrigeringstransaktionen. Detta är nu åtgärdat.   
 
Vid F3 Ny kund fick kommando Ny kund väljas igen i rutin 720. Detta är nu åtgärdat och 
kommando väljs med automatik.  
 
Vi val av F3 Ny kund följde inte den nya kundkoden med in till rutin 720 Kunder. 
 
8171 Tillgodohavandestudio 
Status klartext visade fel värde.  
 

Koppling TA-system 
411 Transportdialogen 
Nytt val för att infoga hämtat fraktpris (liknande funktion som finns i P3). 
 
8013 Order-/Projektcentral – Uppdrag TA 
Nytt menyval Trackinglänk till klippbord. 
 
8260/8261 Kollistudio/Uppdragsstudio 
Trackinglänk. 
 
820 Transportsätt 
Standard tilläggstjänster max 3st. Angivna tjänster kommer att automatiskt vara valda när man 
senare kommer in i transportdialogen. 
 

Lagerplatser/Batch 
431 Inleverans 
Egenskapen ”Reservation för order vid inleverans” fungerade inte korrekt.  
 
435 Lagerplats/artikel 
Vid saldojustering sparades inte lagerplats och batch på korrigeringstransaktionen.  
 

Leverantörsreskontra 
313 Orderpåför faktura 
Ny egenskap ”Föreslå balansbelopp” i rutin 710 Artiklar sektionen Orderpåföring, som gör att 
balansbeloppet föreslås som kostnad vid orderpåföring. Egenskapen är tillgänglig för Ej 
lagerförda artiklar.  
 

Materialplanering 
410 Order 
Vid beräkning av leveransvecka för en produkt med halvfabrikat så kunde felaktig status visas.  
 
510 Tillverkningsorder 
Beredning av halvfabrikat i efterhand kunde under vissa omständigheter felaktigt hoppa över 
underliggande halvfabrikat.  
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570 Produkter 
Åtgärdat problem att dialog för att koppla ritning kunde ta väldigt lång tid att öppna om det 
finns många undermappar.  
 
791 Egenskaper order/utlev 
Egenskapen ”Utleverans vid negativt saldo” påverkar nu alla materialuttag i tillverkningen. 
Syftet är att förhindra negativa saldon.  
 

MPS 
523 Körplan 
Optimering för snabbare inläsning av resursgrupp samt att enbart berörda operationer 
uppdateras i körplanen efter start och återrapportering av operation. Den nya 
uppdateringsmetoden måste aktiveras manuellt.  
 

OCR/Autogiro 
237 Auto-inbetalning 
Tillåter nu valutabetalningar vid inläsning av inbetalningstyp PayEx.  
 
Lagt till knapp till Leverantörscentralen i arbetsregisterfönstret.  
 

Order/Lager/Inköp 
410 Order 
Om det i 791 Offert/mall angetts standard projekttyp hämtades inte projekttyp för offerten 
från kunden.  
 
Om man ändrar en orderrad markeras nu blanketter för utskrift även i ändraläge.  
 
Problem med att göra fält skrivskyddade via Användarstudion är nu åtgärdat med undantag av 
vissa fält.  
 
Vid kopiera uppdaterades inte säljare på orderraden. Detta är nu åtgärdat så kopierade rader 
sparas med angiven säljare från orderhuvudet.  
 
Om en kund anges som har betalningsvillkor ”Enligt överenskommelse” ges ett meddelande att 
förfallodatum bör anges.  
 
Leveransvecka på orderhuvudet hämtas till leveransvecka för setartikel.  
 
Benämning 2 #3422 hämtades inte korrekt vid setartikel.  
 
Har en setartikel som innehåller en lagerplatsartikel utan angiven kostnad, men antal är 
angivet på setartikeln. I det fallet visades inte lagerplatsdialogen i kompletteringsdialogen.  
 
411 Utleverans 
Rest kunde inte sättas till 0 vid vissa lägen.  
 
412 Totalleverans 
Problem med låsta temporärfiler är nu åtgärdat. De filer som av någon anledning inte lyckats 
raderas när rutinen lämnas plockas nu bort när rutinen öppnas på nytt.  
 
430 Inköp 
Sektionen Standard inköpsvärde hamnade över listkontrollen då man överförde anmodan via 
radfliken. Felet uppkom då modul FLAG inte var installerad.  
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Vid utskrift av INKO kunde man få fel värden på fält från artikel och inköpsrad. Detta är nu 
åtgärdat.  
 
Det gick inte att skapa Ny orderkoppling mot en fri artikel. Detta är nu åtgärdat.  
 
432 Bekräfta inköp 
Numera syns endast olevererade rader i listkontrollen. Det finns även ett nytt  filter avsett för 
att kunna visa endast obekräftade rader.  
 
Ny egenskap ”Bekräfta kopplad kundorder” är tillagd i 791 Egenskaper Lager/Inköp på flik 
Inköp. Egenskapen styr om kopplade orderrader ska bekräftas eller inte i samband med att  
inköpsraden bekräftas. I Rutin 432 Bekräfta inköp har man sedan tillgång att påverka 
inställningen via flik Rader och Start. Även sektioner och kontroller har flyttats om i dialogen.  
 
När man bekräftade lev.vecka på en inköpsrad, bekräftades endast den första av radens 
kopplade orderrader fast det fanns flera. Nu uppdateras samtliga kopplade orderrader.  
 
Vid utskrift av orderbekräftelse saknades det positionering av bland annat. kundregistret så att 
den informationen inte kom med på blanketten.  
 
480 Inventering 
Lagerplats och batch kom inte med på inventeringstransaktionerna.  
 
780 Blankettset 
Egenskapen "Tillåt negativa packsedelantal” har flyttats från rutin 780 Blankettset, format 
PACK Packsedel till 791 Egenskaper, Order/Utlev, flik Utleverans. När egenskapen är markerad 
tillåts det att  packsedelantal får understiga 0.  
 
8130 Orderstudio 
Kryssrutan ”Visa textrader” behåller numera sitt värde.  
 
8217 Inventeringsanmodanstudio 
Ny infostudio som visar inventeringsanmodan och dess rader.  
 

PDA Solutions 
1630 PDA Utleverans 
Vid verkställ kunde man få Nyckel PRONR får ej ändras.  
 
Internorder med ursprung I fick man inte upp i sökresultatet vid sökning.  
 
Vid rapportering av serienummer ska markören stanna kvar i fältet serienummer tills 
rapporterat antal är samma som budget antal. Men hade man egenskapen ”Återgå till fliken 
rader” var man tvungen att ange artikelkod efter varje rapporterat serienummer.  
 
1410 PDA Säljare 
Kreditkontroll med egenskapen ”Varna vid registrering”. Uppfylldes kriterierna fick man en 
varning för varje orderrad som lades upp. Nu får man varningen endast en gång.  
 

Phone edition 
Allmänt 
Inställningar gjorda för behörighetsgrupp hämtades inte korrekt. Detta märktes till exempel i 
Arbetsorder där listdesignen inte blev rätt om inställningarna var gjorda för en 
behörighetsgrupp.  
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Kundcentralen 
Det är nu möjligt att söka fram och visa kundprospekt i kundcentralen.  
 
Det är nu möjligt att registrera kundprospekt.  
 
Leverantörcentralen 
Fel data sattes på statistikvisningen i leverantörscentralen.  
 
Mobil Arbetsorder 
Ny egenskap ”Tillåtna projekt/orderstatus” är tillagd. Egenskapen ger möjlighet att styra vilka 
projektstatusar som ska synas i telefonen.  
 
Registrerades en artikel som inte fanns på ordern och artikelregistret var stort, tog det väldigt 
lång tid.  
 
Vid rapportering av tidartiklar togs det inte hänsyn till egenskaper om vilka tidartiklar som var 
tillåtet att rapportera mot.  
 
Om man nyregistrerade en orderrad med artikel (kategori 1, 2 eller 4) så fick transaktionen 
felaktigt löneart om artikeln hade löneart i artikelregistret.  
 
Finns nu + och – knappar vid rapportering av artiklar/tidartiklar.  Detta för att kunna justera 
antal på artikelrader samt timmar på tidartikelrader.  
 
Ändrat visningen av arbetsorderlistan så att endast 10 order visas i taget. Skrolla ner för att se 
fler. Order i orderlistan visas med en kalenderikon om ordern är kalenderbokad.  
 
Nytt filter i arbetsorderlistan för att kunna visa ofördelade order, det vill säga order där ingen 
står som ansvarig.  
 
Nu finns möjlighet att byta referensperson (er referens) på en order. Två nya knappar på 
orderfliken samt ett nytt sökfält som visar aktuell referensperson.  
 
Ändrat utseendet något på popupen för rapportering av material. Nu visas hela artikelns 
benämning och det finns även möjlighet att ange transaktionsdatum på material/övrigt som 
rapporteras.  
 
Serienummercentralen 
Ny flik i serienummercentralen som visar aktiviteter kopplade till serienummer.  
 

Produktkonfigurator 
751 Registervård konfigurator 
Om artiklar hämtas in som alternativ via artikelstudion erhålls nu en fråga ”Ange eventuellt 
antal för alternativen”. Inget svar ger blankt antal, tidigare blev det alltid 1 i antal.  
 

Projekt 
110 Projekt 
Om det i 791Egenskaper, Offert/mall angetts standard projekttyp hämtades inte projekttyp för 
offerten från kunden.  
 
Om man ändrar en orderrad markeras nu blanketter för utskrift även i ändraläge.  
 
Problem med att göra fält skrivskyddade via Användarstudion är nu åtgärdat med undantag av 
vissa fält.  
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Vid kopiera uppdaterades inte säljare på orderraden. Detta är nu åtgärdat så kopierade rader 
sparas med angiven säljare från orderhuvudet.  
 
Om en kund anges som har betalningsvillkor ”Enligt överenskommelse” ges ett meddelande att 
förfallodatum bör anges.  
 
Leveransvecka på orderhuvudet hämtas till leveransvecka för setartikel.  
 
Benämning 2 #3422  hämtades inte korrekt vid setartikel.  
 

Redovisning PLUS 
910 Registrera verifikat 
Knappen Orderpåföring. Vid val av artikel öppnades en underdialog felaktigt upp.  
 

Serienummer/Serviceorder 
411 Utleverans 
Format ETSN Serienummeretikett kunde endast skrivas ut i samband med att ETOU 
Utleveransetikett skrevs ut. Detta är nu åtgärdat.  
 
840 Rapportgenerator 
På format ETSN Serienummeretikett finns det numera möjlighet att redigera fram kundens 
artikelkod.  
 
7510 Serviceorder 
Det fungerade inte att skriva ut blankettvariant för format GBKR Klarrapport. Detta är nu 
åtgärdat.  
 
Om det i 791 Egenskaper, Offert/mall angetts standard projekttyp hämtades inte projekttyp för 
offerten från kunden.  
 
Om man ändrar en orderrad markeras nu blanketter för utskrift även i ändraläge.  
 
Problem med att göra fält skrivskyddade via Användarstudion är nu åtgärdat med undantag av 
vissa fält.  
 
Vid utskrift av format OERK Ordererkännande är nu register 2992 Servicetyper och register 
2993 Serienummertyper positionerat.  
 
Vid kopiera uppdaterades inte säljare på orderraden. Detta är nu åtgärdat så kopierade rader 
sparas med angiven säljare från orderhuvudet.  
 
Vid klarrapportering uppdaterades inte fältet Senaste service på aktuellt serienummer om inte 
egenskapen Mätarställning vid klarrapportering var markerad. Detta är nu åtgärdat.  
 
Om man skapade en ny serviceorder via 8070 Serienummercentralen hämtades inte 
projekttyper enligt 791 Egenskaper Serviceorder. Detta är nu åtgärdat.  
 
Om en kund anges som har betalningsvillkor ”Enligt överenskommelse” ges ett meddelande att 
förfallodatum bör anges.  
 
7511 Servicerapportering 
Det fungerade inte att skriva ut blankettvariant för format GBKR Klarrapport. Detta är nu 
åtgärdat.  
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Problem med att göra fält skrivskyddade via Användarstudion är nu åtgärdat med undantag av 
vissa fält.  
 
Vid utskrift av format OERK Ordererkännande är nu register 2992 Servicetyper och register 
2993 Serienummertyper positionerat.  
 
Vid klarrapportering uppdaterades inte fältet Senaste service på aktuellt serienummer om inte 
egenskapen Mätarställning vid klarrapportering var markerad. Detta är nu åtgärdat.  
 
Om man har egenskap  ”Attesteras i rutin 215” på projekttypen fick man vid inläsning av en 
order meddelande ”Order måste attesteras i rutin 215 innan fakturering”. Detta meddelande är 
nu borttaget nu får man endast meddelandet när man väljer att skriva faktura.  
 
Under sektionen Blanketter finns nu kryssruta för direktutskrift. Om kryssrutan är markerad 
kommer utskrift ske av markerade blanketter då man klickar på Spara.  
 
En order skapas i 7510 Serviceorder och rapporteras i 7511 Servicerapportering, då sattes inte 
transaktionsdatum.  
 
Om en kund anges som har betalningsvillkor ”Enligt överenskommelse” ges ett meddelande att 
förfallodatum bör anges.  
 
7570 Serienummer 
Numera kan man välja sökning via serienummer eller löpnummer.  
 
8010 Kundcentral 
På flik serienummer kan man nu skapa en serviceanmälan utan serienummer.  
 
8020 Utskriftcentral 
Vid utskrift av GOLI Serviceorderlista fick artikelrader först utskrift av delformat Projektrad, 
artikel och därefter felaktigt även utskrift av delformat Projektrad, text.  
 
8070 Serienummercentral 
Numera kan man välja sökning via serienummer eller löpnummer.  
 

Reklamation 
440 Reklamation 
Ersättningsleveranser för leverantörsreklamation skapade inköpsrader utan inköpspris. 
 

Statistik 
Centraler 
Behörighet till rutin 770 Statistik behövs för att ha tillgång till knappen Statistikregister på flik 
Statistik i centralerna.  
 
773 Statistikvisning 
Statistik över kvittoförsäljning skapades utan antal för ej debiterbara rader. Detta är nu 
åtgärdat och efter att ha återskapat statistik för kvittoförsäljning i rutin 771 Statistikunderhåll 
visas nu korrekta antal vid statistikvisningen.  
 

Variantartiklar 
211 Fakturering 
Delfakturering med matrisutskrift visar nu endast artiklar med utlevererat antal.  
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Pyramid Business Studio 4.13A04K 
 

Grundregister och System 
730 Journaler 
I vissa fall har kontobenämningen på bokföringsordern inte skrivits ut rätt.  
 

E-faktura leverantör 
340 Attest 
När attest skickas vidare med egenskapen “Åter mig” så kommer attesten aldrig tillbaka till den 
som skickat.  
 
8012 Leverantörscentral 
Leverantörsfakturabild kan hamna bakom anropande dialog när användaren trycker på ”Visa 
faktura”-knapp.  
 

e-line 
Uppskick 

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

 
3922 Klarna Administration 
Order där endast frakt eller expeditionsavgift ändrats i Pyramid kom inte med i urval under 
reservationer att uppdatera. 
 
Problem uppstod vid aktivering av order som ändrats i Pyramid men där orderbeloppet inte 
ändrats, t ex. vid set-artiklar som bryts upp vid inläsning av order till Pyramid och därmed 
skapar nya orderrader. 
 
Prisberäkning 
Ett problem uppstod i 4.13Asp04 tillägg 1 som resulterade i att inloggade användare med 
priser kopplade till sin kundpost fick fel priser. Detta är nu åtgärdat.  

 
Problem i samband med funktionen för att läsa artikeldata från webbservern 
Bläddring i översikter 
Sidbläddring i orderöversikt, fakturaöversikt och serienummeröversikt under Mitt Konto 
fungerade inte när ”läs data från webbserver var aktiverat”, detta är nu åtgärdat.  
 
Läs priser från pyramid 
När ”Läs alltid priser från pyramid” var aktiverad kunde det ibland genereras ett fel, detta är 
nu åtgärdat.  
 
Formathantering 
När data lästes från webbservern kunde det i vissa MySQL-databaser bli fel format på t ex. å, ä 
och ö.  ”. 
 

Om du har ovan problem med fel format måste databasen byggas om efter installation 
av tillägget och efter uppskick av grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver. 
Detta görs genom att skapa uppdrag för att bygga om databasen i rutin 791 e-line 
Kommunikation, fliken databas, och knappen ”Skapa om databas”. Därefter måste 
uppdraget ”E-line Uppdat. webbdatabas” startas i rutin 850 PTC Monitor. 
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Fakturering 
215 Fakturaattest 
Projekt kunde bli låsta av användaren själv i samband med attestering.  
 

Företagsupplysning 
894 Företagsupplysning 
Befintlig kund har organisationsnummer med bindestreck. Vid Creditsafe, kör ny upplysning så 
vill den spara som ny kund. Rättningen gör att programmet klarar organisationsnummer både 
med och utan bindestreck.   
 

Giroutbetalning 
330 Bankgiro 
Kontoöverföring ska tillåta kreditfaktura.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Vid användning av  F3 i kundkodsfältet för att skapa upp ny kund följde inte den nya 
kundkoden med till 3110 ifrån 720.  
 
Vid användning av  F3 i kundkodsfältet hamnade inte dialogen i nyläge utan fick trycka på  
knappen Ny kund i rutin 720. Samma sak vid funktionen Byt kund. 
 

Lagerplatser/Batch 
435 Lagerplats/artikel 
Vid saldojustering sparades inte lagerplats och batch på korrigeringstransaktionen.  
 

Order/Lager/Inköp 
480 Inventering 
Vid inventering sparades inte lagerplats och batch på transaktionerna.  
 
481 Lagervärdering 
Vid beräkningsmetod FIFO värderades inventeringar som gjort efter lagervärdesdatum 
felaktigt.  
 

Redovisning 
962 Kontoersättning 
Listkontrollen i rutinen visade aldrig några kontoersättningar.  
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Pyramid Business Studio 4.13A04K 
 

Grundregister och System 
8010 Kundcentral 
Vid omvandling av offert till order skrevs inga blanketter. 
 
8013 Order/Projektcentral 
Kreditering av transaktion kunde ge fel kostnad om egenskapen ”FIFO kostnad för kat. 1” var 
aktiverad. 
 
Vid omvandling av offert till order skrevs inga blanketter. 
 

Betalkort EMV 
3110 Kassaförsäljning 
Loggningsnivån fungerade inte för Verifone.  
 
Skapar en loggfil per terminal för Verifone.  
 
BetalkortInstallation.exe som måste köras för att få med detta. 
 

CRM/Säljstöd 
8035 CRM central 
Vid omvandling av offert till order skrevs inga blanketter. 
 

Design Studio 
lvDsStartDialog  
Vid start av underdialog (via lvDsStartDialog eller lvDsStartDialogEx) så sattes inte #814 
(rutinnummer).   
 

e-line 
850 PTC Monitor 
Uppdraget för att skapa e-line prisfiler genererade fel om inte modulen Variantartiklar fanns 
installerad. Artikelbenämning konverterades felaktigt. 
 
Uppdraget för uppdatering av artikeldatabas på webbservern har fått bättre felhantering och 
benämningen för variantartiklar som ska visas med dimension 1 blir nu rätt i databasen. 
 
Databas på webbservern 
Vid vissa tillfällen gick det inte att bygga databasen om en fil hade fler än 120000 rader.  
 
Felaktighet vid hantering av optimal förpackning, detta är nu åtgärdat.  
 
Decimalavrundning på priser fungerade inte, detta är nu åtgärdat.  
 
När egenskapen ”Hämta alltid priser från pyramid/Hämta alltid saldo från pyramid” var 
aktiverad kunde det inträffa ett 500 fel, detta är nu åtgärdat.  
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Inloggning 
Inloggning genererade fel i det fallet där e-handeln endast hade ett språk.  
 
E-handeln omdirigerar nu inte tillbaka till startsidan vid utloggning.  
 
Kassasidan 
Tillfällig leveransadress tömdes vid byte av land.  
 
Uppskick 

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

 
Om funktionen för att läsa data från databas på webbservern är aktiverad! 

Om funktionen för att läsa data från databas på webbservern är aktiverad i rutin 791 
e-line Kommuniktion, fliken Databas, måste databasen byggas om efter installation av 
tillägget och efter uppskick av grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver. 
Detta görs genom att skapa uppdrag för att bygga om databasen i rutin 791 e-line 
Kommunikation, fliken databas, och knappen ”Skapa om databas”. Därefter måste 
uppdraget ”E-line Uppdat. webbdatabas” startas i rutin 850 PTC Monitor. 

 

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland  
335 Utbetalning XML 
Kunde få fel avsändande kontotyp IBAN, om fakturorna valts med Gruppurval.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Om man hade blandade momskoder på orderraderna vid kalkylering blev det felaktig 
momskod på korrigeringstransaktionen. Detta är nu åtgärdat.  
 

Leverantörsreskontra 
310 Ankomstregistrera faktura och 312 Kontera faktura 
300/200/-fel i sökfunktionen för fakturanummer.  
 
315 Avstäm faktura 
Vid Avstäm alla blev a-pris noll.  
 
Fältet Avstämt belopp visade fel på fakturor i systemvaluta.  
 
Vid faktura i systemvaluta blev Leverantörspris  och inköpets a-pris nollat. 
 

Materialplanering 
512 Bered kundorder 
Sigill togs inte bort från tillverkningsorder och utskrift gjordes inte. Gäller vid start från 
orderrutin med planering av operationer.  
 

Order/Lager/Inköp 
             410 Order 

Visar inte längre kategori 3 och 4 artiklar vid beräkna leveransvecka.  
 
Hämtade inte projekttyp till offerten från kunden om det fanns standard projekttyp i rutin 791 
Offert/Mall.  
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             411 Utleverans 
Rest kunde inte sättas till 0 om inte någon av tillvalsmodulerna Lagerplats/batch eller 
Serienummer/Serviceorder var installerad.  
 

             412 Totalleverans 
Problem med låsta temporärfiler är nu åtgärdat. De filer som av någon anledning inte lyckats 
raderas när rutinen lämnas plockas nu bort när rutinen öppnas på nytt.  
 

             438 Justera inleveranser 
Lagerpriset räknades ut fel när man tog bort transaktioner.  
 

Redovisning 
8154 Specialsaldostudio 
Urvalskriterierna fungerade inte på budget.   
 

Serienummer/Serviceorder 
7511 Servicerapportering 
Transaktionsdatum sattes inte vid rapportering från befintlig order.  
 
För er som installerat 4.13Asp3 tillägg 2 och har modulen Serienummer/Serviceorder 
För att rätta upp transaktioner utan transaktionsdatum kör SEVE-rutinen seve7511.d via 
rutin 1930. Ange datum från 2018-08-17 då tillägg 2 släpptes för 4.13Asp3.  Tänk på att 
vara ensam användare i systemet.  
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Pyramid Business Studio 4.13A04K 
 

Grundregister och System 
8010 Kundcentral 
Vid omvandling av offert till order skrevs inga blanketter. 
 
8013 Order/Projektcentral 
Kreditering av transaktion kunde ge fel kostnad om egenskapen ”FIFO kostnad för kat. 1” var 
aktiverad. 
 
Vid omvandling av offert till order skrevs inga blanketter. 
 

Betalkort EMV 
3110 Kassaförsäljning 
Loggningsnivån fungerade inte för Verifone.  
 
Skapar en loggfil per terminal för Verifone.  
 
BetalkortInstallation.exe som måste köras för att få med detta. 
 

CRM/Säljstöd 
8035 CRM central 
Vid omvandling av offert till order skrevs inga blanketter. 
 

Design Studio 
lvDsStartDialog  
Vid start av underdialog (via lvDsStartDialog eller lvDsStartDialogEx) så sattes inte #814 
(rutinnummer).   
 

e-line 
850 PTC Monitor 
Uppdraget för att skapa e-line prisfiler genererade fel om inte modulen Variantartiklar fanns 
installerad. Artikelbenämning konverterades felaktigt. 
 
Uppdraget för uppdatering av artikeldatabas på webbservern har fått bättre felhantering och 
benämningen för variantartiklar som ska visas med dimension 1 blir nu rätt i databasen. 
 
Databas på webbservern 
Vid vissa tillfällen gick det inte att bygga databasen om en fil hade fler än 120000 rader.  
 
Felaktighet vid hantering av optimal förpackning, detta är nu åtgärdat.  
 
Decimalavrundning på priser fungerade inte, detta är nu åtgärdat.  
 
När egenskapen ”Hämta alltid priser från pyramid/Hämta alltid saldo från pyramid” var 
aktiverad kunde det inträffa ett 500 fel, detta är nu åtgärdat.  
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Inloggning 
Inloggning genererade fel i det fallet där e-handeln endast hade ett språk.  
 
E-handeln omdirigerar nu inte tillbaka till startsidan vid utloggning.  
 
Kassasidan 
Tillfällig leveransadress tömdes vid byte av land.  
 
Uppskick 

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

 
Om funktionen för att läsa data från databas på webbservern är aktiverad! 

Om funktionen för att läsa data från databas på webbservern är aktiverad i rutin 791 
e-line Kommuniktion, fliken Databas, måste databasen byggas om efter installation av 
tillägget och efter uppskick av grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver. 
Detta görs genom att skapa uppdrag för att bygga om databasen i rutin 791 e-line 
Kommunikation, fliken databas, och knappen ”Skapa om databas”. Därefter måste 
uppdraget ”E-line Uppdat. webbdatabas” startas i rutin 850 PTC Monitor. 

 

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland  
335 Utbetalning XML 
Kunde få fel avsändande kontotyp IBAN, om fakturorna valts med Gruppurval.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Om man hade blandade momskoder på orderraderna vid kalkylering blev det felaktig 
momskod på korrigeringstransaktionen. Detta är nu åtgärdat.  
 

Leverantörsreskontra 
310 Ankomstregistrera faktura och 312 Kontera faktura 
300/200/-fel i sökfunktionen för fakturanummer.  
 
315 Avstäm faktura 
Vid Avstäm alla blev a-pris noll.  
 
Fältet Avstämt belopp visade fel på fakturor i systemvaluta.  
 
Vid faktura i systemvaluta blev Leverantörspris  och inköpets a-pris nollat. 
 

Materialplanering 
512 Bered kundorder 
Sigill togs inte bort från tillverkningsorder och utskrift gjordes inte. Gäller vid start från 
orderrutin med planering av operationer.  
 

Order/Lager/Inköp 
             410 Order 

Visar inte längre kategori 3 och 4 artiklar vid beräkna leveransvecka.  
 
Hämtade inte projekttyp till offerten från kunden om det fanns standard projekttyp i rutin 791 
Offert/Mall.  
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             411 Utleverans 
Rest kunde inte sättas till 0 om inte någon av tillvalsmodulerna Lagerplats/batch eller 
Serienummer/Serviceorder var installerad.  
 

             412 Totalleverans 
Problem med låsta temporärfiler är nu åtgärdat. De filer som av någon anledning inte lyckats 
raderas när rutinen lämnas plockas nu bort när rutinen öppnas på nytt.  
 

             438 Justera inleveranser 
Lagerpriset räknades ut fel när man tog bort transaktioner.  
 

Redovisning 
8154 Specialsaldostudio 
Urvalskriterierna fungerade inte på budget.   
 

Serienummer/Serviceorder 
7511 Servicerapportering 
Transaktionsdatum sattes inte vid rapportering från befintlig order.  
 
För er som installerat 4.13Asp3 tillägg 2 och har modulen Serienummer/Serviceorder 
För att rätta upp transaktioner utan transaktionsdatum kör SEVE-rutinen seve7511.d via 
rutin 1930. Ange datum från 2018-08-17 då tillägg 2 släpptes för 4.13Asp3.  Tänk på att 
vara ensam användare i systemet.  
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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. 

  



Om Pyramid  Servicepack 04K till PBS 4.13A – släpptes 2018-10-29 
 
 
 

 
© Copyright Unikum datasystem ab  Sida 6 
 

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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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.  
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Pyramid Business Studio 4.13A03K 
 

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.  
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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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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.  
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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. 
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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. 
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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.  
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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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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 4.13A02 
 

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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