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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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