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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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