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Servicepack 03L till 4.14A – släpptes 2020-02-19 
 

Klientinstallationer och övriga installationer  
Phone Edition 4 och PBS Webb 
Ny version av installationsprogrammen med tillhörande webdata.dat måste installeras på 
webbservern. Den nya versionen innehåller rättningar i webbapplikationerna. 
 
Phone Edition 4  
Nya versioner av apparna från Google Play och App Store behövs installeras för att bl.a. 
signeringen ska fungera. 
 

F1-Hjälp och Användarhandledningar 
Installationshandboken TM 
Installationshandboken TM har uppdateringar i avsnittet om PBS Webb och Phone Edition 4. 
Förtydliganden har gjorts i installationsanvisningar och systemkrav har uppdaterats. Nytt 
avsnitt om information vid uppdatering har lagts till.   
 

Grundregister och System 
Dialogen för Öppna urval 
Generellt dialogen "Öppna urval", vid borttag av urval kunde man få systemfel.  
 
Dialogen för att skriva etikett 
Om skrivarkombon fälldes ut försvann innehållet, dvs. skrivare kunde inte väljas. 
 
712 Avtalspriser 
Möjlighet att begränsa antalet prisposter som laddas i listkontrollen. 
 
Vid spara i nyregistrering så föreslås samma pristyp för nästa nyregistrering. 
 
714 Kundavtal 
Vid ändring av valutaklausulvärden på avtalet ändrades inte motsvarande tidigare värden på 
prisposterna i rutin 712. 
 
731 Blanketter 
Endast ett exemplar skrevs fast det i blankettsetet var angivet fler.  
 
791 Egenskaper 
Egenskapen periodtyp i rutin 791 under Inköp/Behovsanalys visade felaktigt värde.  
 
791 Egenskaper Företagsupplysning, 
Från 1 november skickar Creditsafe istället riskbetyg. 
 
Ratingintervall Ny text  Gammal text 
  80-100  Mycket låg risk  Mycket god kreditvärdighet 
  60-79  Låg risk  God kreditvärdighet 
  40-59  Medel risk  Kreditvärdig 
  15-39  Hög risk  Kredit mot säkerhet 
    0-14  Mycket hög risk Kredit avrådes 
   Ingen riskbedömning Ingen ratingberäkning  
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791 Egenskaper Företagsupplysning 
Från 1 november 2019 kommer Creditsafe inte längre skicka svaret '>10000000' i 
rekommenderad limit. De kommer skicka även högre belopp. Därför införs användning av 
maxgräns.  
 
825 Valutor 
Nytt fält för att koppla ett avgiftskonto till en valuta. Används bland annat i rutin 220 
Inbetalning och i rutin 330-335 Utbetalning (Giro).   
 
850 PTC Monitor 
Utökat antalet tecken i email till 50000 tecken vid Bevakning.  
 
8010 Kundcentral 
Listning av avvikande priser i "Fråga pris" samt för listan "Kundpriser" kunde under vissa 
omständigheter visa priser som inte var avvikande från standardpriset.  
 
8011 Artikelcentral 
Nu finns möjlighet att visa aktiviteter i infobox. 
 
8012 Leverantörscentral 
Möjlighet att se operationsstämplingar för externa operationer. 
 
8018 Inköpscentral 
Nu finns möjlighet att visa aktiviteter i infobox. 
 

Autogiro 
237 Auto-inbetalning 
Inbetalningstypen BI Bankgiro inbetalningar (BgMax) använder nu transaktionskod 15 för att 
bestämma insättningens betalningsdag.  
 

CRM/Connect 
613 Kalender 
Ny personlig egenskap för CRM-Connect, ”Snabbkopiera e-post till Pyramid” som styr om rutin 
612 Aktiviteter ska öppnas vid kopiera e-post till Pyramid.  
 

CRM/Säljstöd 
620 Utskick 
Ny egenskap ”Skicka max 30 e-post per minut”.  
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e-line 
 

Version 4.14 servicepack 3 kräver att .NET Framework 4.7.2 är installerad på webbservern. 
 

 
Förifyllt antal vid lägg i korg 
När egenskap för att visa förifyllt antal vid Lägg i korg är aktiverad i rutin 791 e-line Kundkorg 
och kassa visas nu rätt förifyllt antal även för de artiklar som har egenskap för minsta antal 
som kan köpas.  
 
 
Kassasidan 
Vid registrering av offert blir leveranssätt tillgängligt om egenskapen Styrning leverans – och 
betalningssätt är valt leveranssätt eller om betalning är Klarna Checkout.  
 
Skapa tabell 
Fel vid skapande av Approval-tabellen. Detta är nu åtgärdat. 
 
Uppdatera databas 
I vissa fall kunde det bli fel i uppdateringen av databasen när ”Läs data från webbserver” var 
aktiverat. Detta är åtgärdat. 
 
Automatinloggning 
Om språkkod ändrades i samband med automatinloggning blev användaren inte inloggad. 
Detta är åtgärdat. 
 
Artiklar saknas 
Om "Läs från webbserver" var aktiverad så visades inte artiklar som hade egenskapen 
"Automatisk crosselling". Detta är nu åtgärdat.  
 
Mellanrum i kundkategori 
Om det fanns mellanrum i kundkategorin när ”Läs data från webbserver” var aktiverad 
matchades inte detta korrekt. Detta är åtgärdat. 
 
Geo-IP 
För att hämta databasen som innehåller IP-adresser för olika länder krävs det nu att kunden 
har ett MaxMind konto, skapa ett konto på https://www.maxmind.com/en/geolite2/signup.  
 
När ett konto har skapats upp ska en License Key genereras. Tryck på ”My License Key” i 
menyn när ni loggat in med det nya kontot. 
Ge License Key ett namn och tryck ”No” på ”Will this key be used for GeoIP Update”, tryck 
sedan på Confirm. 
Kopiera nyckeln och spara undan den samt kopiera in den i pyramid under 791 -> e-line -> 
Layout & verktyg, fliken språk och fältet ”License key”.  Spara egenskapen och uppdatera er 
Geo-IP databas för att se att det fungerar. 
 
Uppskick 

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

 

  

https://www.maxmind.com/en/geolite2/signup
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Fakturering 
210 Fakturaunderlag 
Vid kreditering av en order med intrastat skapades inte negativa intrastattransaktioner.  
 
Rutinen tar nu hänsyn till egenskapen ”Vid negativt artikelsaldo” i rutin 791 Egenskaper, 
Försäljning, Utleverans.  
 
221 Räntefakturering 
Det visas en statusbild i listkontrollen om en faktura har anteckningar.  
 

Flerlager 
467 Lageromföring 
Egenskapen ” Vid negativt artikelsaldo” i rutin 791 Egenskaper, Försäljning, Utleverans gör nu 
så att utleverans inte kan utföras om saldo blir negativt.  
 
791 Flerlager 
Egenskapen ” Överleverans” i rutin 791 Egenskaper – Flerlager – Lageromföring har plockats 
bort i samband med ovanstående punkt.  
 

Försäljningsanalys 
3110 Kassaförsäljning 
Artiklar som var ej debiterbara och utan kostnad sparade orderingångsstatistik för 
orderläggning men inte för direktförsäljning i försäljningsanalysen. Nu sparas även 
direktförsäljningen så att man får orderingångsstatistik över antal och kostnad.  
 

Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland 
791 Egenskaper Giro ISO20022 XML 
 

OBS! Användare som gjort egna inställningar i Avancerade egenskaper måste lägga in dessa på 
nytt efter uppgradering. 

 
Ändrat namn från ”Nordea” till ”Nordea Corporate Access” för de användare som använder 
detta gränssnitt.  
 
Ny bank ”Nordea Business (filimport)” för de användare som använder detta gränssnitt. 
 
Ny bank ”Nordea Danmark” för att skapa XML betalfiler och avser bolag i Danmark som har 
banken Nordea.  
 
Ny bank ”Nordea Norge” för att skapa XML betalfiler och avser bolag i Norge som har banken 
Nordea.  
 
Bolag i Norge som har banken Swedbank kan nu göra XML betalningar. Ändrat namn till 
Swedbank (inkl Norge).  
 
Bolag i Tyskland som har banken Danske Bank kan nu göra XML betalningar. Ändrat namn till  
Danske Bank (inkl Tyskland).  
 
330-335 Utbetalningar 
Numera används avgiftskontot på valutan i första hand för avgifter på valutabetalningar.  
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335 Utbetalning XML 
Nordea Corporate Access (tidigare Nordea) har utökade maxgränser i Avancerade egenskaper. 
Användare som inte använder Corporate Access utan istället Business ska byta bank i rutin 
791.  
 
Banken Danske Bank (inkl Tyskland) har ändrade egenskaper i Avancerade egenskaper som nu 
tillåter kreditfakturor för inhemsk SEPA.  
 

Importrutiner 
3800 Importrutiner 
Det är nu möjligt att ställa in lager på importtyp i importegenskaperna. Ny egenskap, 
”Standardlager” är tillagd.   
 
3820 Import Projekt 
Setartikelrader från setartikel på projekttyp lades till varje gång inläsning gjordes mot 
projekthuvudet. Nu görs det endast vid nyregistrering.  
 
3830 Import Fakturaunderlag 
Vid kreditering mot en lagerplats/artikel(lu226) som inte finns skapas den nu automatiskt.  
 
3831 Import Utlevererad order 
Har man i 791 Egenskaper – Försäljning – Utleverans markerat egenskapen ”Tillåt negativa 
packsedelantal” så gäller denna egenskap nu även vid import utleverans.  
 
3860 Import Inköp 
Återstår antal blev alltid noll på rader med negativt antal vid import inköp.  
 
3861 Import Inleveranser 
När det skapades etikettutskriftsjobb vid import inleverans nådde man max antal jobb-id för 
snabbt, vilket resulterade i en oändlig loop. Nu skapas det ett etikettjobb per inköp precis som 
vid andra utskrifter av inleveransetiketter och fältet för Jobb-ID(#10762 & #10780) har blivit 
längre.  
 

Kassa 
3110 Kassaförsäljning 
Nu finns möjlighet att ange standard projekttyp vid omvandling av offert till order i kassan. 
Denna nya egenskap finns i 791 Egenskaper –Försäljning - Offert/kopiera  - Omvandla offert – 
”Omvandling till kassa”.  
 

Koppling TA-system 
820 Transportsätt –TA-system  / Transportdatadialogen 
Om sändningsmall är angiven i rutin 820 gäller den alltid, dvs avsändarkoden i 890 skickas inte 
med i anropet till Logtrade. Obs, LtdCreateShipmentV3.xml är ändrad i samband med detta så 
eventuell anpassad beskrivning behöver också justeras. 
 

Leverantörsreskontra 
312 Kontera faktura 
Valutakonto ska få användas för kontering om fakturan har samma valuta.  
 
8016 Leverantörsfakturacentralen 
Ny infobox visar fakturans kontering.  
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Materialplanering 
530 Återrapportering 
Vid negativ återrapportering och egenskapen FIFO kostnad för kategori1 var aktiverad så 
skapades det upp felaktiga FIFO-poster. I samband med denna rättning så är det också infört en 
spärr mot att kunna återrapportera ett negativt antal som överstiger tillgängligt FIFO-antal 
från aktuell tillverkningsorder.  
 
570 Produkter 
Möjlighet att använda PBS-kontroll för visning av PDF-ritningar enligt egenskapen för "Visning 
av PDF" under Arbetsplatser. 
 
8050 Produktcentral 
Ny infobox för visning av ritningar och externa dokument som även kan göras tillgängliga i 
andra rutiner.  
 

MPS 
523 Körplan 
Snabbare uppdatering av listkontroll efter återrapportering och paus av operation. 
 

Order/Lager/Inköp 
410 Order 
Efter borttagning av rad via knappen Ta bort markerades inte blanketter om för ny utskrift.  
 
Bättre hantering gällande att ändra storlek mellan listkontroll och inmatningsfält. Även senast 
inställda storlek koms ihåg.  
 
411 Utleverans 
Om egenskapen ”Vid negativt artikelsaldo” i rutin 791 Egenskaper, Försäljning, Utleverans var 
satt till Varning eller spärr kom varning/spärr om delleverans gjorts tidigare på större antal än 
saldo.  
 
Om egenskapen ”Vid negativt saldo” i rutin 791 Egenskaper - Utleverans var satt till Varning 
eller spärr kom inget meddelande om ändring gjordes till lager med mindre saldo.  
 
412 Totalleverans 
Om egenskapen ”Vid negativt artikelsaldo” i rutin 791 Egenskaper, Försäljning, Utleverans är 
satt till Spärr så är inte kryssrutan ”Utan hänsyn till saldo” klickbar. 
 
420 Internuttag 
Rutinen tar nu hänsyn till egenskapen ”Vid negativt artikelsaldo” i rutin 791 Egenskaper, 
Försäljning, Utleverans. 
 
430 Inköp 
I 8011 Artikelcentral har en artikel med huvudleverantör valts. Vid val av Nytt inköp är inte 
artikeln vald på radfliken om annan leverantör väljs i rutin 430 Inköp.  
 
Vid kopiera inköp och kryssrutan Räkna om priser är markerad dubblerades inköpssumman 
på inköpshuvudet. Detta är nu åtgärdat. 
 
Vid förhandsgranska användes inte rätt skrivare om samma format fanns två gånger i 
blankettsetet.  
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431 Inleverans 
Sökvägar artikel fungerade inte korrekt. Detta är nu åtgärdat.  
Vid fri inleverans kunde fel valutakurs användas vid uträkning av A-pris.  
 
432 Bekräfta inköp 
Vid delbekräftelse av rad då inköpsraden hade högre antal än kopplad order kunde det skapas 
felaktiga orderrader vid delning av orderrad. Detta är nu åtgärdat.   
 
Vid egenskapen ”Bekräfta pris” uppdaterades inte inköpsradens belopp då det angavs en rabatt 
på inköpsraden. Därefter blev det totala beloppet för det aktuella inköpet också fel.  
 
Autofunktion för att välja nästa valbara rad finns nu tillgänglig i rutinen.   
 
Nya egenskaper i rutin 791 Egenskaper – Inköp - Inköp  under sektionen Föreslå ändra 
inköpspris i 432. Dessa egenskaper påverkar vad som är förvalt i 432 gällande uppdateringar 
av inköpspriset.  
 
Bekräftad lev.vecka på radfliken kan nu lämnas tomt.  
 
437 Överför anmodan 
Urval från inköpsanmodanstudio läses nu in i rutin 437 Överför anmodan.  
 
438 Justera inleveranser 
Vid mycket data kunde det upplevas som att rutinen hängde sig vid sökning, detta är nu 
åtgärdat.  
 
Kan nu justera kostnad direkt i valuta.  
 
480 Inventering 
Anmodan. Om man angav radnummer och registrerade ett antal så räknades inte diffen ut och 
antal sparades inte för godkännande. Samma problem gällde då man tog enter från fältet 
radnummer då ingen rad var angiven. Detta är nu åtgärdat.   
 
Om egenskaperna FIFO kostnad för kategori 1 och Omkostnader för inleveranstransaktion är 
aktiverade så hamnade omkostnaderna från en inventering på en separat 
justeringstransaktion, nu är de med på originaltransaktionen. Detta gäller även 
saldojusteringar.  
 
481 Lagervärdering 
Nya datafält som kan redigeras in i den övre listkontrollen. #17707 Inkurans och #17708 
Lagervärde innan inkurans. Dessa beräknas även om kryssrutan inkurans inte är aktiverad vid 
lagervärdering.  
 
Vid lagervärdering bakåt i tiden justerades inte saldot korrekt om modulen Flerlager 
avinstallerats under tidsperioden mellan lagervärdesdatum och dagen datum.  
 
Historisk lagervärdering med beräkning FIFO-pris hittade inte alltid korrekt kostnad, gäller 
vissa artikelkoder. 
 
8018 Inköpscentral 
Vid öppning av rutinen kunde infobox Inköpsrader visas tom eller så kunde man få systemfel 
202/34. För att bli av med felet behövs infobox Inköpsrader återställas.  
 
8132 Orderradstudio 
Flytande infoboxar fungerade inte för artikelcentralen. 
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PDA Solutions 
1610 PDA Säljare 
Vid utleverans görs nu kontroll mot negativt saldo om egenskapen i rutin 791 Egenskaper 
Försäljning, Utleverans, Vid negativt artikelsaldo.  
 
1627 PDA Lageromföring 
Vid utleverans görs nu kontroll mot negativt saldo om egenskapen i rutin 791 Egenskaper 
Försäljning, Utleverans, ”Vid negativt artikelsaldo”.  

 
1630 PDA Utleverans 
Gick inte att spara godsrad om godsmärke inte var ifyllt. Detta är ändrat så att godsmärke 
numera kan lämnas blankt.  
 
Vid utleverans görs nu kontroll mot negativt saldo om egenskapen i rutin 791 Egenskaper 
Försäljning, Utleverans, ”Vid negativt artikelsaldo”.  
 

Phone edition 3 
Mobil Arbetsorder 
Fanns det en flik utöver standardfliken I Lager/artikelstudion, hämtades fel artikel tillbaka från 
urvalet. 
 

Phone Edition 4 
Allmänt 
Sektionsrubrikerna fick felaktiga marginaler om sektionen hade en ikon uppe till höger.  
 
Kryssrutor har bytts ut till switchar.  
 
Förbättringar i texteditor som används i F7 texter och mail. Speciellt för iOS.  
 
Möjlighet att ändra färgtema via inställningar för Phone Edition. Man kan välja att antingen 
följa färgtemat från sin pyramid eller välja separat färgtema för Phone Edition.  
 
Bättre anpassningsbarhet på sektioner vid Design Studio Användare och Konsult. Exempelvis 
lättare att nå snabbsök för att anpassa fram fält, eller plocka fram sektioner för att göra 
konsultanpassningar.  
 
Hemvyn 
Sektionen Dagens kalender har ändrat namn till Dagens agenda och visar numera även 
kalenderbokningar, att göra och bevakningar för dagen.  
 
På sektionerna Dagens agenda, Att göra och Bevakningar är det nu möjlighet att lägga till 
aktiviteter utan att behöva starta rutinen.  
 
Lageromföring 
Det gick inte att lageromföra en lagerplatsartikel om inte båda lagren var lagerplatshanterade.  
 
Kundcentral 
Flik Order/offert är nu uppdelad i två flikar, Order och Offert.  
 
Kalender 
Vid ändring av återkommande kalenderbokningar klumpades alla ihop på samma dag.  
 



Om Pyramid  Servicepack 03L till 4.14A – släpptes 2020-02-19 
 
 
 

 
© Copyright Unikum datasystem ab  Sida 11 
 

Mobil Arbetsorder 
Problem med att bifoga fil när klarrapport skulle skickas.  
 
Uppdaterad design och funktionalitet för kontrollpunkter. På fliken Order finns det nu en 
överblick vilka kontrollpunkter som är registrerade på ordern. Och kontrollpunkter med 
funktionen flera val, finns det nu möjlighet att välja mer än ett val via egenskap på 
kontrollpunktsmallen. 
 
I Veckovyn och orderlistan är det utökade möjligheter att väja vilken/vilka texter som ska 
visas. Bokning, Utleverans, Orderregistrering, Orderblankett, Kommentar, Kundutleverans, 
Kundorderregistrering, Kundorderblankett, Kundkommentar, Personlig anteckning.  
 
Projektofferter, orderofferter och serviceofferter visas numera inte i Orderlistan.  
 
Bläddra mellan veckor på Veckovyn gjorde att bokningar ibland inte ville visas.  
 
Signera blanketter. Kräver att man kör den senaste versionen av appen.  
 
Möjlighet att lägga budgetrader vid rapportering, via egenskap i inställningar.  
Möjlighet att Bekräfta eller Neka en bokning. Via egenskap går det att sätta åtgärdskod och 
projektstatus när detta utförs.  
 
Via 780 Blankettset går det att välja vilka blanketter som ska gå att visa och skiva ut i 
arbetsorder.  
 
Ny egenskap ”Extra material på arbetsorder” i rutin 710 Artiklar. Denna artikel kan sedan 
användas vid materialrapportering i arbetsorder. Inköp av artiklar som inte finns i 
artikelregistret kan registreras på denna artikel och vid materialrapportering finns det 
möjlighet att mata in kostnad och debiterbart. Debiterbart är egenskap styrt i inställningar för 
arbetsorder. Även påslag kan göras via prislistor och avtal.   
 
Möjlighet att makulera rest vid rapportering.  
 
Tar nu hänsyn till egenskapen i rutin 791 - Egenskaper Försäljning, Utleverans, ”Vid negativt 
artikelsaldo” vid rapportering.  
 
Anteckningar- och bokningstext kunde försvinna. Ny hantering för texter generellt i Phone 
Edition.  
 
Ny sektion på fliken Order, Dokument. Listar dokument som är kopplade på ordern, 
serienummer, kund, signering, kontrollpunktdokument och dokument från förvalda mappar 
via inställningar.  
 
Vid utlämnande av serviceorder uppdaterades inte projektstatus enligt rutin 791 - 
inställningar, Serviceorder.  
 
Möjlighet att boka om/kopiera resursbokningar. I samband med detta är det även möjligt att 
ändra ansvarig på order. Detta utförs via byt-dialog. Egenskaper finns tillhanda för att styra om 
detta ska vara tillåtet.  
 
Möjlighet för byte, borttagning och öppning av bilagor är nu tillagt i samtliga aktivitetslistor i 
Phone Edition.  
 

Projekt 
110 Projekt 
Efter borttagning av rad via knappen Ta bort markerades inte blanketter om för ny utskrift.  
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Redovisning 
8095 Redovisningscentral 
Kontorader som påverkas av preliminärverifikat märks nu med ett ”+” efter 
kontobenämningen.  
 
910 Registrera verifikat 
Nu går det att registrera tilläggsverifikat till verifikat som ligger på en stängd period.  
 

Redovisning PLUS 
8016 Leverantörsfakturacentralen 
Knappen periodiseringar på fliken Konteringar visar nu också icke överförda periodiseringar.  
 

Serienummer/Serviceorder 
110 Projekt 
Efter borttagning av rad via knappen Ta bort markerades inte blanketter om för ny utskrift.  
 
7510 Serviceorder 
Interna textrader som var märkta med ! skrevs även ut på blankettformat GBSO Serviceorder, 
GBFR Felrapport, GBFS Fraktsedel/felrapport och GBUR Utlämningsrapport. Detta är nu 
åtgärdat.  
 
7511 Servicerapportering 
Det togs inte hänsyn till beloppsgräns för frakt- och expeditionsavgift.  
 
Man var tvungen att själv kryssa för GBUR i blanketter för att utlämningsrapport skulle skrivas. 
Nu skrivs den automatiskt vid utlämna serviceorder om ”Skrivs” på formatet är markerat i 
rutin 780 Blankettset.  
 
Rutinen tar nu hänsyn till egenskapen ”Vid negativt artikelsaldo” i rutin 791 Egenskaper, 
Försäljning, Utleverans.  
 
Interna textrader som var märkta med ! skrevs även ut på blankettformat GBSO Serviceorder, 
GBFR Felrapport, GBFS Fraktsedel/felrapport och GBUR Utlämningsrapport. Detta är nu 
åtgärdat.  
 
7575 Underhållsservice 
Vid skapande av order sparades i vissa fall fälten Ansvarig, Säljare och Lev.vecka inte ner på 
ordern.  
 
8130 Orderstudio 
Nu är det möjligt att rapportera på en serviceorder via knappen Servicerapportering.  
 
Möjlighet att lägga ut information från Lu16 Serienummer. 
 

Statistik 
773 Statistikvisning 
TB och TG räknades fel för tillverkningsstatistiken. Kolumnerna för belopp och kostnad har 
bytt plats för tillverkningsstatistiken, för att följa hur denna statistiken sparas i registret.  
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Tidrapportering 
3515 Tidrapportering 
Möjlighet att minusrapportera i tablån.  
 

Uthyrning 
8570 Serienummer 
Numera öppnas 8213 Hyresindividstudion via knappen Bokningar. Här kan man se bokningar 
för vald individ.  
 

Variantartiklar 
8197 Grundart/Artikelstudio 
För vald grundartikel finns det numera möjlighet att via knappen Saldo se saldo per lager för 
tillhörande variantartiklar.  
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