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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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