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Förändringar och nyheter i standard språkfiler 
I det här dokumentet förklaras de ändringar som gjorts i standard språkfiler och som kan 
påverka funktion och utseende i e-line. Syftet är att lättare kunna avgöra om de egna 
språkfilerna behöver uppdateras. På följande sidor listas förändringar för respektive 
servicepack. 
 

När ett nytt servicepack installeras bör Pyramid e-line alltid ses över för att se hur 
förändringar i servicepacket påverkar funktion och utseende i e-line 

 
Förklaring av rubriker: 
 

Nya Textdid Nya texter som lagts till i servicepacket. Dessa behöver läggas till i egna språkfiler om 
inte systemspråkets text ska presenteras.  
 

Ändrade texter Texter som ändrats från föregående servicepack, endast den nya (förändrade) texten 
skrivs ut här. Texten kan ha förlängts eller förkortats vilket kan påverka utseendet på 
elementet om det t.ex. gäller en knapptext. Texter kan ha ändrats pga. regler kring vad 
som måste eller inte får stå. Det kan också vara rättelse av tidigare felstavning. Oavsett, 
bör även dessa texter läsas igenom och eventuellt korrigeras i egna språkfiler. 

 
Under respektive rubrik presenteras först en lista med alla textid som är aktuella under 
stycket. Efter punktlistan är varje textid beskrivet enligt nedan mall. 
 
Textid 

sv Svensk standardtexten 

en Engelsk standardtexten 

Beskrivning En kort förklarande text eller var texten används. 

 
 

Ändringar i språkfiler  
i e-line 4.13A sp03 

Gäller version 4.13A 
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Standard språkfiler 
 

4.13A 
Nya textid 

• BtnGetOrder 
• BuyAllBtn 
• ContactOrders 
• EmptyBasket 
• Image 

 
BtnGetOrder 
 

sv Hämta orderfil 

en Retrieve orderfile 

Beskrivning Möjlighet att hämta orderfil i snabbordern. 

 
 
BuyAllBtn 
 

sv Köp alla 

en Buy all 

Beskrivning Köp alla artiklar i skyltningen/varugruppen. 

 
ContactOrders 
 

sv Mina order 

en My orders 

Beskrivning Nytt urval i orderöversikten, endast egna order. 

 
EmptyBasket 
 

sv Vill du tömma varukorgen? 

en Do you want to empty the shopping cart? 

Beskrivning Kontrollfråga vid tömning av varukorg 

 
Image 
 

sv Bild 

en Image 

Beskrivning Produktbild visas nu också i snabborder-visningen. 

 
Borttagna texter 

• ChangeMyInfoText 
• ChangeMyInfoText2 
• ChangeMyInfoText3 
• ModifyMyInfo 
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4.13A sp02 
Nya textid 

• CrossellingTitle 
 

CrossellingTitle 
 

sv  

en  

Beskrivning Möjlighet att lägga till en generell crossellingrubrik. 

 
Ändrade texter 

• 502 
• NoScript 

 
502 
 

sv Ordern kunde inte sparas. Var vänlig kontakta oss. 

en Your order could not be saved. Please contact us. 

Beskrivning Specifikt felmeddelande då order inte kan skapas. 

 
NoScript 
 

Sv Utan Javascript aktiverat i din webbläsare blir användbarheten begränsad och inga köp kan 
genom föras. 

en Without Javascript enabled in your browser the site will have limited usability and no 
purchases will be possible. 

Beskrivning Korrigerat text och lagt till styling på javascript-varningen. 

 
Borttagna texter 
Inga borttagna texter i detta servicepack. 
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4.13A sp03 
 
Nya textid 

• SubscribeNoEmail1 
 
SubscribeNoEmail1 
 

sv så hjälper vi dig  

en and we will be happy to help you. 

Beskrivning Beskrivning: SubscribeNoEmail delades upp i två språkkoder för att rätta länkhänvisningen 
som fanns i texten. Själva länken får text från den befintliga språkkoden ”ContactPage”. 

 
Ändrade texter 

• SubscribeNoEmail 
• SubscribeNoEmailChange 

 
SubscribeNoEmail 
 

sv Du måste ha en e-postadress angiven hos oss för att kunna prenumerera. 

en You must have a registered e-mail to be able to subscribe. 

Beskrivning Specifikt felmeddelande då order inte kan skapas. 

 
SubscribeNoEmailChange 
 

sv Du måste ha en e-postadress angiven hos oss för att kunna prenumerera. Ange e-postadress 
under fliken. 

en You must have a registered e-mail to be able to subscribe. Register e-mail under tab. 

Beskrivning Språkkoden ändrades då den innehöll en länk som inte fungerar längre. Länken genereras 
och använder språkkoden ”MyData”. 

 
Borttagna texter 
Inga borttagna texter i detta servicepack. 
 

4.13A sp04 
 
Nya textid 

• ForPrice 
 
ForPrice 
 

sv för pris  

en for price 

Beskrivning Beskrivning: ForPrice visas efter uppmaning ”välj variant” på produktsida. 

 
Borttagna texter 
Inga borttagna texter i detta servicepack. 
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