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Ändringar i MONITOR G5 version 2.10 
Allmänt 

(Id:16197) Några inställningar har fått ändrade namn: 

 Inställningen Kostnadsfaktorstyp i Efterkalkyl heter nu Operationskostnad (motsvarar 

Materialkostnad). 

 Inställningen Typ av kostnad (på diverse ställen) heter nu Kostnadsfaktorer. 

 Inställningen Kostnadsfaktor i För- och Efterkalkyl samt PIA-värde heter nu Prisalternativ. 

(Id:26882) Fraserna kundkod/leverantörskod är ändrade till kundnummer/leverantörsnummer på 

standarddokument. 

(Id:22738) Om användaren inte hade något manuellt eller elektroniskt betalningssätt upplagt så gick 

det inte att öppna rutinerna Inbetalningar och Utbetalningar. 

(Id:26496) I flertalet registreringsrutiner med rader så uppdaterades inte orderraden med projekt om 

användaren angav ett projektnummer under konteringsknappen. Det uppdaterades först när 

användaren bytte post fram och tillbaka eller startade om rutinen. 

(Id:17346) Valet Tangentbord har tagits bort ifrån backstage eftersom det inte fanns några 

inställningar bakom detta val. 

(Id:27214) E-post loggades inte i utskriftsrutiner, t.ex. Skriv ut inköpsorder. 

(Id:27536) Prestandan har förbättrats vad gäller den indexering som servern kör i bakgrunden. 

(Id:27568) I vissa lägen skapades inte konteringsrader för ställpris vid registrering av offerter, order, 

fakturor. Detta inträffade då systeminställning för separat kontering av ställpris var aktiverad och 

ställpris angavs manuellt på raden. 

(Id:27822) I maximerat läge anpassade sig MONITOR inte bredd- och höjdmässigt till Windows 

aktivitetsfält, som klienten kunde hamna bakom. 

(Id:28027) Det gick inte att filtrera på kryssrutor via höger musknapp. 

(Id:28201) Urval skapades inte för alla poster i MONITOR-sök. 

(Id:27036) Felaktiga namn på typer visades i Ta bort-dialogen. 

(Id:27037) Informationen har förtydligats om vad som visas i dialogen vid borttag av en entitet (t.ex. 

kund, leverantör, artikel). 

 

Gränssnitt 
(Id:20680) Skrivbordets bakgrundsbild visades inte korrekt i upplösningar över 1920 × 1080. 

(Id:24251) Grafiska komponenter och texter skalade inte korrekt vid ändring av skalningsfaktorn i 

Windows. 

(Id:4672) Spärra-indikator i orderregistreringsrutinerna låg felplacerad i gränssnittet. 
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Filer 
(Id:26277) Filer finns kvar i minnet efter att importer är genomförda. Filen behöver då inte läsas om. 

(Id:25364) När användaren skickade olika typer av dokument (t.ex. fakturor, ordererkännande) via e-

post i testföretaget så visades inte texten "Testföretag" i den bifogade PDF-filen. 

(Id:25855) Det förekom ett programfel om användaren öppnade samma bifogade fil eller bifogade 

filer med samma namn flera gånger. 

 

Listor 
(Id:16389) Vid expandering i en grupperad lista tappade markerad rad fokus. 

(Id:27023) Tidigare kunde användaren ändra ordning på standardpresentationerna i listor. 

(Id:26797) I vissa listor som t.ex. Lagervärde visas en specialsummering efter varje gruppering och i 

slutet på rapporten. Summan i slutet på rapporten ritades inte upp korrekt direkt efter inläsning av 

listan. 

(Id:28583) Vissa listor tog lång tid att hämta om det fanns många extra fält. 

(Id:27092) Ett fel inträffade i utleveransrutinerna om användaren klickade på ett visst sätt på raderna 

i listan. 

(Id:17745) I listor gick det inte att se om en kolumn var för smal för att visa värdet på summaraden. 

Nu visas "..." efter värdet om allting inte får plats, lika som på övriga rader i listorna. 

(Id:17849) Vid export till Excel (rådata) hamnade grupperingar sist i den exporterade listan. Nu är 

grupperingen först och sorterad i stigande ordning. 

(Id:19654) Diagramtypen Cirkel slutade att fungera om för många värden lästes in i den. Nu visas 

maximalt 100 stycken och resten hamnar under ett gemensamt värde som heter Övrigt. 

(Id:26660) Det förekom språkliga fel och programfel när användaren ändrade på aggregeringen i 

inställningarna för diagram. 

(Id:27389) Ett programfel inträffade om användaren försökte spara taggar som förvalda värden i 

selekteringar för listor. 

 

Sök & hämta 
(Id:27462) Vid sökning i Sök & hämta kunde det vissa gånger bli noll träffar trots att det fanns 

matchande poster. 

(Id:28603) Sök & hämta tog lång tid att öppna om det fanns många extra fält. 

(Id:28619) Prestandaförbättringar har gjorts för inläsning av en lista samt Sök & hämta när det finns 

många extra fält upplagda i systemet. 

(Id:27796) När användaren lade till extra selekteringsrader för konto i selekteringar saknade dessa en 

Sök & hämta. 
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Extra fält 
(Id:27817) Nu är det möjligt att dra och släppa fält mellan grupperingarna vid konfigurering av extra 

fält. 

(Id:28294) Extra fält som registrerades i ett företag kunde visas även i andra företag. 

 

Skrivbordskompontenter 
(Id:27444) När användaren lade till flera rader på samma inställning på en skrivbordskomponent så 

användes och sparades bara den första inställningen. 

(Id:27714) Inställningsfönstret för vissa skrivbordskomponenter fick inte plats på skärmar med vår 

lägsta rekommenderade upplösning. 

 

Elektronisk fakturahantering 

(Id:23393) Tidigare uppdaterades inte inkorgen För definitivbokning (Registrera leverantörsfaktura) 

när användaren fick in ett större antal attesterade leverantörsfakturor samtidigt. Det var enbart 

antalet fakturor som räknades upp korrekt men fakturorna syntes inte. 

(Id:23404) I Fakturaöverikt – EFH, listtypen Byt attestant, visades inte posterna på korrekt sätt i Sök 

& hämta för attestant. 

(Id:25001) I backstage gick det inte att ändra inställningar gällande frånvaro från attest. 

(Id:28212) I vissa lägen visades ett felmeddelande i Attestera leverantörsfaktura i samband med 

godkännande av faktura. Detta inträffade då det var angivet en attestgräns på leverantören via 

begreppet Leverantörskategori i rutinen Attestinställningar – EFH. 

 

Försäljning 

(Id:26821) Rutinen Kundorderfråga har lagts till och är placerad under Orderförteckning – Försäljning 

i modulmenyn. Dess syfte är att i en och samma rutin kunna se all tillgänglig information om en 

kundorder, i stället för att behöva öppna en rad med rutiner. Informationen som visas är bland annat 

om orderhuvud, rader, kopplade tillverkningsorder, inköpsorder, utleveranser, ärenden och 

sändningar. Rutinen hanterar kundorder och gjorda rapporteringar/kopplingar till andra register där 

kundordern förekommer. Rutinen är endast för visning och går inte att uppdatera information i. 

(Id:27930) Faktureringsloggen hade felaktigheter i a-pris, belopp och TB/TG på ingående 

emballageartikel. 

(Id:20969) Summering av utlevererade serienummer har förbättrats på dokumentutskrifter. 

(Id:24504) Det uppstod ett programfel vid Spara i Granska/Godkänn faktura efter redigering av 

rader. 

(Id:24727) Tog användaren bort den sista ordern som fanns i ordernummerserien så fortsatte rutinen 

att visa samma dialogruta utan att ge möjlighet att gå vidare. 
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(Id:27503) I Registrera sändning inträffade ett programfel om användaren sparade med för många 

informationskällor i en sändning. 

(Id:27694) När en samlingsfaktura skrevs ut till skrivare saknade den information, t.ex. 

ordernummer, delsummeringar och dellinje. 

(Id:28383) Samlingsföljesedel skapade flera följesedelsnummer. 

(Id:27959) Under visa omständigheter inträffade ett programfel när räntefakturor skulle frisläppas. 

(Id:28034) I vissa lägen gick inte alla fakturor i väg till kunderna vid e-post av fakturor i rutinen Skriv 

ut faktura. Detta inträffade då fler än ca 50 fakturor skickades i väg automatiskt i bakgrunden. 

 

Fakturaunderlag 
(Id:19650) I Fakturaunderlag – Försäljning har knappen Uppdateringsbar tagits bort eftersom den 

inte hade någon egentligen verkan. 

(Id:27872) Om användaren valde kolumnen Standardpris i en egen presentation i Fakturaunderlag – 

Försäljning visades ett felmeddelande när användaren skulle hämta listan. 

(Id:27902) Vid kreditering av kundfaktura med ställpris så presenterades ställpriset som ett positivt 

belopp med följd att radbeloppet räknades fel, i Fakturaunderlag – Försäljning och Faktureringslogg. 

 

Offert 
(Id:27180) Vid registrering av offert valdes inte alltid rätt e-postadress. 

(Id:27600) Vid registrering av offert valdes fel dokumentmall utifrån offerttyp. 

(Id:28113) Fritext på dokument fungerade inte på offert. 

(Id:19867) Offertförteckning räknade fel på Endast primära offerter. 

 

Kundorder 
(Id:27850) Beräkning av leveransdatum i Registrera kundorder har ändrats: 

Vid förslag av leveransdatum från idag + ledtid så används genomloppstid + materialanskaffning 

(tidigare användes bara genomloppstid). Datum kan nu ärvas från raden ovanför även på textrader 

om det saknas ledtid på en artikel. 

(Id:27920) Angavs ett eget leveranssätt i en kundorder, kom ett felmeddelande då plocklistan skrevs 

ut. 

(Id:27881) När en artikeln är inställd att serienummer ska genereras vid registrering av kundorder 

gick det inte att kreditera en faktura. 

 



2017-12-12 

Orderförteckning 
(Id:17721) I förhandsgranskningen för Orderförteckning – Försäljning har kolumnerna ändrats för att 

kunna visas korrekt på utskriften. Ordertyp och Vår referens har tagits bort. Orderstatus heter nu 

Status och dess benämning visas enbart med sin siffra. 

(Id:27654) Rutinen Orderförteckning – Försäljning fick ett felmeddelande när en aktiv post valdes i 

fliken Lista. 

(Id:27934) I Orderförteckning – Försäljning och Fakturaunderlag togs det inte hänsyn till 

systeminställningen Underlag för TB och KSV-kontering hämtas från fiktiv artikel i fälten TB och TG. 

(Id:26289) Orderförteckning – Försäljning och Orderförteckning – Inköp har fått liknande utseende i 

Inställningarna. 

 

Direktregistrera faktura 
(Id:26727) Vid Spara som i Direktregistrera faktura kopierades orderns fakturaadress i stället för 

adressen på fakturaunderlaget. 

(Id:27261) I Direktregistrera faktura visades i vissa lägen ett felmeddelande när användaren sparade. 

Detta inträffade om användaren först skapat en fri orderrad och sedan infogade en artikelrad med 

underliggande textrad efteråt. Felet uppkom om systeminställningen Förvald kontering på fri 

orderrad var inställd på Ingen kontering. 

(Id:27474) I rutinen Direktregistrera faktura inträffade ett program fel när Följesedel levererat e-

postades. 

(Id:28259) Vid kreditering av fakturarad med ställpris så sattes fel tecken i ställpriskolumnen i fliken 

Rader i Direktregistrera faktura. 

 

Kundregister 
(Id:26743) Sidopanelen i Kundregistret visade fel saldo på kredit, under rubriken Kundfodringar. 

(Id:27103) Om en tagg med samma namn skapades samtidigt av två olika användare i Kundregister 

kunde posten låsas så att den inte gick att läsa in i rutinen igen. 

(Id:27004) Om användaren krediterade en faktura med ställpris så visades ett felaktigt belopp i 

boxen Fakturor (Kundregister, fliken Översikt). 

(Id:27160) Visning av filtrerade rader fungerade inte för vissa kolumner i Kundregister. 

(Id:27993) När användaren skapade en ny alternativ leveransadress i Kundregister och markerade 

den som förvald, sattes inte kundgrupp och momsgrupp på den nya leveransadressen utifrån 

kundens ursprungliga leveransadress. 

 

Leveransplanering 
(Id:16952) Leveransplaneringen blev fel då kundordern hade en kopplad inköpsorder eller 

tillverkningsorder. Det som skulle utlevereras hämnade under väntelistan i stället för bristlistan. 

(Id:22959) Selekteringen hämtade fel andra gången i listtypen Beläggningsplan i Leveransplanering. 
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Rapportera utleverans 
(Id:15813) Efter att via leveransplanering ha tagit ut en plocklista som sedan makulerades, dök den 

ordern inte längre upp i varken Leveransplanering eller Rapportera utleverans. 

(Id:18843) Ett programfel uppstod om användaren markerade att endast visa huvudrader i 

Rapportera utleverans. 

(Id:27093) Programfel inträffade i Rapportera utleverans om användaren lade till en fiktiv artikel i 

samband med utleveransen. 

(Id:27129) I Rapportera utleverans inträffade ett programfel ifall användaren infogade en ny rad med 

en artikel av typen Fiktiv. 

(Id:22703) Rapportera utleverans och Plockplanering tog inte hänsyn till klareringar vilket ledde till 

programfel när detta sparades. 

(Id:27572) Om användaren länkade sig till Rapportera utleverans från Registrera kundorder och hade 

en artikel med underrader så kunde ett programfel inträffa när användaren sparade. 

(Id:28587) Rapportera utleverans gav valideringsfel på rader som användaren inte valt att leverera. 

(Id:28229) När rad lades till i Rapportera utleverans så inträffade ett programfel. 

(Id:22936) Det gick inte att makulera rest vid utleveransrapportering från plocklista. 

 

Kundreskontra 
(Id:19570) Under vissa omständigheter visades dubbla kundfakturor i Kundreskontralistan. 

(Id:28103) I Kundreskontralista, listtyp Betalningar, visades betalningarna felaktigt i vissa lägen. Detta 

inträffade om samma faktura hade flera delbetalningar med samma betalt belopp. I detta fall visades 

enbart en betalning, även fast det fanns flera betalningar. 

 

Säljstöd 
(Id:28256) I Säljstödsvyn visades månaderna i fel ordning för budget och utfall. 

(Id:28577) Ett felmeddelande visades i rutinen Säljstödsvy i vissa lägen. Detta inträffade om det fanns 

kundfakturor med noll i fakturabelopp. 

 

XML-fil 
(Id:28091) När en kundfaktura e-postas så skickas det med en XML-fil. Momsbeloppet räknades ut på 

fel sätt i XML-filen i version 2.9.3. Beräkningen av nettobelopp tog inte hänsyn till öresavrundning i 

version 2.9.4. 

(Id:28183) När användaren på en textrad på en kundorder markerat att raden inte ska visas på 

dokument så följde raden ändå med i XML-filen på ordererkännande. 

(Id:27063) XML-filer kom under vissa förutsättningar inte med när kund fakturerades via e-post. I 

vissa fall saknades det även datum för valutakursändring i fakturavalutan. 
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Generella register 

(Id:26367) Validering på kontonummer tillät felaktigt mellanslag i Bankkonto i Bankinställningar. 

(Id:27473) Ett programfel kunde uppstå i Företagsinformation om användaren valde att beskära den 

logotyp som valts. 

(Id:27605) Funktioner saknades i rutinen Registrera bokföringsår i samband med att användaren 

förlängde ett befintligt bokföringsår som den hade data i. 

(Id:27627) Boxen Information i Inställningar för beslutsstöd kunde bli för stor om det blev ett fel vid 

utgrävningen. 

(Id:28387) Det förekom ett valideringsfel i rutinen Inställningar för filvisning som hindrade 

användaren från att spara. 

 

Inköp 

(Id:17481) I Leverantörsregister fungerade inte valideringen för inställningen Ströleverantör. 

(Id:19480) Om användaren angav en inköpsorderrad som konstaterad försenad, angav ingen 

orsakskod utan enbart skrev en kommentar så visades den inte i planeringsbilden. 

(Id:23396) Underliggande rader avseende legeringstillägg visades inte i rutinen Fakturaunderlag – 

Inköp. 

(Id:27399) I Leverantörsfakturalogg, listtyp Summerad, visades ett felmeddelande när användaren 

markerade i inställningen Räkna om enligt kurstyp. 

(Id:27882) Vid avstämning av leverantörsreskontralista kunde i vissa fall fakturor hamna på fel dag på 

grund av att tidszoner inte hanterades korrekt. 

 

Registrera leverantörsfaktura 
(Id:28316)  Vid uppdelning av rad i koppling av order i Registrera leverantörsfaktura inträffade ett 

programfel om användaren hade inlevererat på flera lagerplatser. 

(Id:19529) I Sök & hämta för löpnummer i Registrera leverantörsfaktura gick det inte att komma 

längst ned i listan via tangentbordsknappen End. 

(Id:28086) Vid bokning av pris- och valutakursdifferens i Registrera leverantörsfaktura valdes fel 

konto för kursvinst/kursförlust. Vid kursförlust valdes kontot för kursvinst och vice versa. 

(Id:27549) När en leverantörsfaktura var makulerad och skulle registreras om, visades en felaktigt en 

varning om att den redan var registrerad. 

(Id:28189) Vid import av leverantörsfaktura via MONITOR-till-MONITOR hanterades inte tilläggsrader 

för legeringstillägg, frakt och emballage på korrekt sätt. Dessa rader lades inte till i fliken Koppling av 

order då fakturan skapades. 
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(Id:20737) Vid kreditering av en leverantörsfaktura som användaren hade kopplat mot en 

periodiseringspost eller anläggningsobjekt, lästes periodiseringsnummer och anläggningsobjekt till 

kreditfakturans konteringsrad. 

 

Orderförteckning 
(Id:8902) Godsmärke på två rader visades inte korrekt i Orderförteckning – Inköp. 

(Id:17727) Ändringar för kolumnbredder i Orderförteckning – Inköp har gjort listan mer tydlig vid 

utskrift. 

(Id:26289) Orderförteckning – Försäljning och Orderförteckning – Inköp har fått liknande utseende i 

Inställningarna. 

 

Inleverans 
(Id:7879) Kontrollrapport visade alltid att kontroll är aktiverad via inleverans. 

(Id:15820) Rapportera inleverans kunde skapa underlag med enbart textrader. 

(Id:28585) Om användaren ångrade en inleverans med rader som skapades vid 

inleverans/fakturering inträffade ett programfel. 

(Id:28824) Efter konvertering så visades inte vad som hade blivit kasserat i mottagningskontrollen. 

(Id:17318) Inleverans med mottagningskontroll spärrades vid Ny lagerplats vid inleverans. 

 

Utskrift 
(Id:28005) I Skriv ut transaktionslista, listtyp Backa status för återsändning, gick det i vissa lägen inte 

att bocka i betalningar för återsändning. Detta inträffade när användaren valt avbryt i Spara-dialogen 

i samband skapande av betalningsfil i Utbetalningar. 

(Id:28277) Vid återutskrift av inköpsorder kunde det inträffa programfel i rutinen Skriv ut inköpsorder 

om inköpsordern saknade adresser. 

(Id:27356) Leverantörens artikelnummer skrevs inte ut på förfrågan även fast inställningen var 

markerad i rutinen Dokumentinställningar. 

 

Leverantörsvärdering 
(Id:17108) Fler träffar i summeringarna I tid och För tidigt visades när användaren aktiverade 

inställningen Ta med sena, olevererade orderrader i Leverantörsvärdering. Fler poster visas bara i 

summeringen För sent. 

(Id:17168) I Leverantörsvärdering visas nu endast I tid (%) som standard i diagrammet under listan. 

Detta för att diagrammet ska vara mer lättläst. 
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Utbetalningar 
(Id:27370) Under vissa förutsättningar saknades leverantörsnummer och leverantörsnamn i 

Utbetalningar. 

(Id:27898) Tidszon hanterades på ett felaktigt sätt i Utbetalningar. 

 

Lager 

(Id:11643) Kontroll mot artikelns totala saldo varnade/spärrade mot lagerplatsens saldo. 

(Id:15332) Felaktig beräkning av reservationer kunde i förlängningen kunde resultera i ett 

felmeddelande kring otillräckligt saldo. 

(Id:16279) I Behovsberäkning saknades det en kontrollfråga om användaren ville spara sina ändringar 

när rutinen stängdes. 

(Id:18902) Ett programfel uppstod vid borttag av konverterade artiklar. 

(Id:19457) Det fanns problem med vilken enhet som visades för artiklar i loggar och i statistik. 

(Id:27108) Valideringen av gemener och versaler på leverantörens artikelnummer fungerade inte 

korrekt. Valideringsfel visas nu oberoende av gemener/versaler. 

(Id:27429) Efter uttag av material till en tillverkningsorder visades inte revision på lagerplatsen eller i 

lagerloggen. 

(Id:27835) Vid uttag av nummer från nummerserie inträffade ett programfel. 

(Id:27936) I rutinen Nettobehovskörning blev listan tom vid hämtning i stället för att visa alla artiklar 

som skulle att beräknas. 

(Id:28006) I Behovsberäkningen så visades alla rader dubbelt ifall användaren sökte på 

kundordernummer eller tillverkningsordernummer i selekteringen. 

(Id:28099) Nu finns det en validering som hindrar att användaren byter artikeltyp till tjänst på en 

artikel som ingår som material i en beredning. 

 

Artikelregister 
(Id:24302) I Artikelregister finns det nu en spärr när användaren sparar. Spärren hindrar borttag av 

lagerplatser där saldo ändrats från 0 medan rutinen varit öppen. 

(Id:28077) Användare med endast läsrättigheter kunde inte se innehållet i lagerloggen i 

Artikelregister. 

(Id:28224) Ett felaktigt fönster visades i leverantörsavvikelse i Artikelregister, vilket gjorde att 

programmet låste sig. 

(Id:26969) Ett programfel inträffade i Artikelregister om filkopplingsfönstret öppnades igen efter att 

ha stängts genom att användaren klickade utanför MONITOR. 

(Id:27808) Information om att artikeln editerats av någon annan visades även fast användaren stängt 

den andra rutinen där artikeln editerades. 
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(Id:27604) I Artikelregister under knappen Info i planeringsbilden för kundorderrader visades vårt 

ordernummer i stället för kundens ordernummer. 

(Id:27510) I Artikelregister i Planeringsbild gick inte kryssrutor att avmarkera. 

(Id:27132) Det gick att lägga upp leverantörskopplingar utan att ha en som förvald. 

(Id:28071) Ett programfel inträffade om användaren klickade utanför MONITOR samtidigt som 

filkopplingsrutan för revision var öppen. 

 

Artikellista 
(Id:27338) Rättigheter per lagerställe fungerade inte korrekt i Artikellista. 

(Id:27418) Ett programfel inträffade i Artikellista om inställningen Visa i arb.dagar valdes. 

 

Inventering 
(Id:28377) Inventering i lista hade problem med underlag för spårbar artikel utan saldo. 

(Id:28003) Inventering i lista låste programmet när användaren lade till batch/serienummer. 

(Id:26452) Inventering i lista visade lagerplatsraden när spårbarhetsnivån var batch. 

(Id:28593) Det gick att inventera serienummer till antal mindre än ett. 

(Id:28061) I Inventering inträffade ett programfel vid tillägg av lagerplats för spårbar artikel. Nu går 

det inte att ange batch-/serienummer på en ny lagerplats. I stället måste en vanlig lagerplats skapas 

med en "huvudrad" och därefter kan en rad för spårbarhet skapas. 

(Id:27508) Fältet Minsta värde i Inventeringsdifferens saknade valuta. 

 

Direkt lagerrapportering 
(Id:28181) I Direkt lagerrapporteringen var valideringen i fältet Orsak ofullständig. Det gick att skriva 

fritt i fältet vilket gav ett programfel. Nu går det endast att ange koder som är upplagda i rutinen 

Orsakskoder. 

(Id:19293) Disponibelt saldo visades inte i Direkt lagerrapportering. Ett felmeddelande visades om 

användaren rapporterat mer än disponibelt saldo enligt systeminställningen för hur kontrollen om 

negativa saldon var satt. Nu sker en validering som gör att användaren inte kan rapportera mer än 

disponibelt saldo. 

(Id:27415) Revision på artikelns lagerplats försvann vid en direkt lagerrapportering (in eller ut). 

 

Spårbarhet 
(Id:21423) Samma serienummer gick att inleverera flera gånger. Det gick även att inventera ett 

serienummer i ett lagerställe som redan fanns i ett annat lagerställe. 

(Id:23398) När användaren registrerade en tillverkningsorder på en artikel med serienummer så 

skapades ingen händelselogg. 
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(Id:23399) När användaren minskade antalet på en tillverkningsorder med serienummer ändrades 

detta inte i rutinen Serienummer/Batch. 

(Id:26741) I rutinen Serienummer/Batch finns nu kolumner för Kundnamn och Nuvarande ägare – 

Namn som valbara kolumner i Sök & hämta. 

(Id:27966) Artiklar som konverterats med språbarhetsnivå batch från tidigare generation av 

MONITOR gick inte att inventera. 

 

Ärende 
(Id:26283) Hanteringen av Ut på aktiviteter har ändrats i Registrera ärende. Om användaren har 

markerat Ut på en aktivitet så skrivs denna aktivitet ut på reklamationsrapporten. De interna 

dokumenten Avvikelserapport (intern) (leverantörsavvikelse), Avvikelserapport (intern) 

(kundavvikelse) och Avvikelserapport (intern) (internavvikelse) tar inte hänsyn till Ut, utan alla 

aktiviteter skrivs alltid ut på dessa dokument. 

(Id:27025) Numren för ärendestatus visades inte i Registrera ärende och Ärendelista. 

(Id:27548) I fliken Kostnader i Registrera ärende kan användaren föra över de planerade kostnaderna 

till verkliga kostnader. Själva raderna fördes över, men inte pengarna på raderna. 

 

Priser 
(Id:27729) Senaste priser/medelpriser räknade fel (i Tillverkning-/Lagermodulen). Vid 

beräkning/användning/visning av nedanstående pristyper togs inte hänsyn till rabatt eller ställpris. 

Detta gällde:  

 Senaste inköpspris 

 Medelinköpspris 

 Senaste försäljningspris 

 Medelförsäljningspris. 

(Id:28226) Om användaren värderade PIA-listan eller Efterkalkyl till leverantörspris eller 

försäljningsprislista så hanterades inte valutaomräkning. 

(Id:27965) Sök & ersätt-funktionen saknades i rutinen Priskorrigering. 

 

Prisimport 
(Id:26913) Underlag som lästes in i prisimporten uppdaterades till databasen även om justeringar 

gjordes i prisimporten. Nu tas hänsyn till de ändringar som görs av underlaget innan användaren 

sparar. 

(Id:27831) Om det saknades värde på en priskolumn i Prisimport så sattes 0 i stället för att det blev 

tomt. 

(Id:27838) I Prisimport visades ett felmeddelande om rabatt låg utanför tillåtet intervall. Nu visas ett 

valideringsfel i stället. 
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Redovisning 

(Id:25476) En ny rutin har lagts till: Registrera budget. Rutinen är utformad som en uppdateringsbar 

lista, vilket möjliggör att registrera budget på flera konton samtidigt. Möjlighet finns att göra urval 

och selekteringar. Registrering av budget kan göras direkt på kontonivå eller på dimensionsnivå. 

Eftersom rutinen är utformad som en lista är den också användbar för utskrift och export till 

exempelvis Excel. 

(Id:21779) I Huvudbok förekom problem när användaren ändrade på grupperingar och 

kolumnbredder. 

(Id:26939) Användaren fick en ny post inläst i stället för aktuellt verifikat när den länkade sig till en 

verifikation från resultatlistan i MONITOR-sök. 

(Id:27483) På en tillverkningsorder som är kopplad mot projekt räknades minusrapporteringar som 

positiva vilket gav ett fel i visningen av kostnader och intäkter för projektet. 

(Id:27532) Saldorapport och Balansräkning i Skriv ut redovisningsrapport hade inte linjer och 

kolumner som var symmetriska. 

(Id:27686) Lägger användaren till och tar sedan bort en budget flera gånger i rutinen Kontoplan 

kunde ett programfel inträffa. 

(Id:27692) Vid import till redovisningen av en SIE-fil som innehöll ett projekt som inte var upplagt 

skapades det felaktiga aktiviteter på projektet. 

(Id:27721) I Export/Import fungerade ingen initial validering om användaren saknade budgetkurvor. 

(Id:27842) Med tilläggsfunktionen Anläggningsregister kunde användaren få ett programfel vid 

planmässiga avskrivningar när den klickade på Spara/skriv ut journal. 

(Id:27945) Anläggningsimporten visade inte på ett korrekt sätt om en anläggning var ny eller 

befintlig. 

(Id:28474) Ett programfel inträffade om användaren försökte infoga en fas i en aktivitetsmall med 

endast aktiviteter i rutinen Grunddata – Projekt. 

 

Tidrapportering 

(Id:22871) I inforutan i Attestera/Korrigera stämplingar gick det inte att scrolla med scrollbaren. 

(Id:27583) En valideringsvarning låg kvar efter att en rast infogats i Attestera/Korrigera stämplingar. 

Nu stängs valideringen då Lägg till intervall stängts. 

(Id:27636) Ett programfel inträffade om material lades till i Attestera/Korrigera stämplingar. 

(Id:23677) Om användaren var för snabb vid val av övertidstyp fick den inte det val som var 

markerat. 

(Id:27768) I Stämplingsterminalen så visades alla operationer i körplanerna även om användaren på 

en del rader hade avmarkerat inställningen Ut på körplan. 
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Tillverkning 

(Id:13961) Tillverkningsorderloggen visade en avrapporterad kvantitet som inte stämde då 

systeminställningen Spärra mot negativt saldo på lagerplats var aktiverat. 

(Id:16997) Ett flertal tooltips har justerats i Tillverkningsmodulen. 

(Id:17982) I förkalkylen fanns det inte stöd för staffling och ställpris vid hämtning av priser från en 

prislista. 

(Id:20273) Kassationslista visade fel enhet vid alternativ enhet. 

(Id:23427) Det skapades onödiga ändringsloggar på en tillverkningsorder när operationer 

rapporterades. Dessa visas enklare i tillverkningsorderloggarna. 

(Id:24369) Det gick inte att avregistrera en artikel med ingående material om den kalkylerats 

tillsammans med en annan artikel. 

(Id:26688) Om användaren hade kopplat filer till en operation eller en artikel och valt Automatisk 

utskrift så fick användaren ändå upp en skrivardialog. Nu skrivs den filen ut på samma skrivare som 

t.ex. följekortet som skrivs ut samtidigt. 

(Id:26773) Om användaren valde på en leverantör eller produktionsgrupp att det inte skulle skapas 

fakturaunderlag för att koppla mot leverantörsfakturor så blev det heller ingen kostnad från 

legooperationen i efterkalkylen. Nu får användaren den planerade kostnaden för det rapporterade 

antalet. 

(Id:26798) Nu visas en fast ledtid på operationsrader i Tillverkningsorderfråga. 

(Id:27352) När användaren hämtade operationslistan som uppdateringsbar så hanterades för få 

decimaler. Nu hanteras lika många decimaler som i beredningen, dvs. 8. 

(Id:27611) Inställningen för om kommentarers kopplade filer ska följa med vid utskrift av 

tillverkningsorderdokument fungerade inte. 

(Id:27676) Om en artikel inte saldohanterades, fick inte operationen klareringsstatus K. Nu klareras 

operationen om artikeln ej saldohanteras. 

(Id:28339) Orderförteckning – Tillverkning hade prestandaproblem vid uppläsning. 

 

Produktionskalender 
(Id:27704) I rutinen Produktionskalender kunde fel decimalavgränsare visas. 

(Id:27579) Produktionskalendern hanterade inte decimaler. 

(Id:25065) Om användaren tryckte F1 i boxen för kalendervyn i Produktionskalender öppnades 

hjälpen för rutinen, inte för den specifika boxen. 

 

Material 
(Id:28473) Om ett material var inställt att ej saldohanteras inträffade ett programfel när användaren 

fyllde i operationsantal ifall den hade markerat Material följer operation. 
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(Id:28313) När användaren minskade restantalet på en operation så blev det felaktiga restantal på 

tillhörande materialrader som redan var avrapporterade. 

(Id:25187) Mer info fungerade inte i Materiallista. 

(Id:25798) Det visades ett svårtytt felmeddelande när användaren försökte avrapportera material på 

en tillverkningsorder där saldot var reserverat till andra order. Nu får användaren en tydlig validering 

där det framgår att saldo inte finns tillgängligt på vald lagerplats. 

(Id:22209) Om användaren ångrade inleverans av operationslego ångrades förbrukning av material 

som hade avsänts. Nu ångras endast materialförbrukning som skett vid inleveransen. 

 

Pallflagga 
(Id:27598) Om användaren skrev ut en pallflagga i A5-format på ett A4-papper så hamnade det på ett 

liggande A4. Nu hamnar de på ett stående A4 så att det enkelt går att vika det dubbelt och stoppa i 

en plastficka. Samma ändring är gjord för pallflaggor till tillverkningsorder, inköpsorder och 

kundorder. 

(Id:22692) På Avsändningspallflaggan står det nu "Avsändningsdatum/Vem" som rubrik i stället för 

"Avsändningsdatum". 

(Id:22695) Om användaren i Skriv ut pallflagga – Tillverkning gick tillbaka till selekteringen och 

hämtade data så låg dokumenten från kvar från den tidigare hämtningen. 

(Id:6485) Streckkoden fick inte plats på utskriften för Pallflagga tillverkning. 

 

Plocklista 
(Id:27310) Nu föreslås antal på artikel med spårbarhet vid uttag i Avrapportera plocklista. 

(Id:27873) Om användaren delrapporterade på en plocklista så fanns artiklar med noll i rest med på 

en eventuell återutskrift. 

(Id:28442) Om användaren delrapporterade antal på en plocklista så inträffade ett programfel vid 

den andra rapporteringen ifall materialet var klarerat. 

(Id:27257) Det gick inte att ångra rapportering av material från plocklista ifall materialet var klarerat 

innan det blev uttaget. 

(Id:27885) Efter att användaren i Avrapportera plocklista hade gjort en delrapportering, så fanns det 

en risk att även det resterande antalet sparades eftersom Spara-knappen inte släcktes. Nu länkas 

användaren direkt till dokumentfliken för utskrift av följesedel. 

 

Nivålista 
(Id:23099) I Nivålista gick det inte att få fokus på översta raden efter att ha markerat en annan 

artikel. 

(Id:28393) Artikelbenämningar i Sök & hämta samt Nivålista visades inte på grundspråket ifall 

översättningen saknades i ett annat språk som valts i systemet. 
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Beredning 
(Id:9960) Översättningsrutan uppdaterades inte när användare byter artikel på en materialrad i 

Beredning. 

(Id:22698) Fokus blev felaktigt om användaren ändrade PFR i Beredningen. 

(Id:28503) Variantberedning fungerade inte vid användande av Revision eller Kundnummer som 

variantbegrepp. 

(Id:28074) Om användaren hade råkat få in en tjänsteartikel i en beredning så gav det problem på 

många ställen i systemet eftersom t.ex. ledtidsberäkningar inte gick att göra på en sådan artikel. Det 

gav problem i bland annat Nettobehovskörning, leveranstidskontroll på kundorder och Förkalkyl. 

 

Synkronisering 
(Id:28500) Synkronisera med beredning kunde förut inte lägga till material på en tillverkningsorder 

som hade rapporterats. Nu är kontrollen förfinad så att tillägg av material är tillåtet till alla 

operationer som är orapporterade. 

(Id:28530) Fanns en pågående operation i en tillverkningsorder som var färdigrapporterad, kom ett 

felmeddelande vid synkroniseringen då en annan nod i samma nivå togs bort. 

 

Registrera tillverkningsorder 
(Id:27794) Fätet Planerad stycktid i Registrera tillverkningsorder tömdes inte när produktionsgruppen 

byttes från en legogrupp till en vanlig. 

(Id:27780) När en materialrad som även är en nod raderades i Registrera tillverkningsorder inträffade 

ett programfel. Nu får användaren i stället en kontrollfråga med information om att materialraden 

även är en nod (ingående tillverkad artikel) och en fråga om användaren ändå vill ta bort noden. Vid 

Ok i dialogen så tas materialet/noden bort från tillverkningsordern. 

 

Avrapportera tillverkningsorder 
(Id:14401) I Avrapportera tillverkningsorder har det nu införts en tydligare hantering för rapportering 

av strukturorder. Spara sker nu en nod åt gången. Det går att röra sig inom samma nod och spara de 

ändringarna samtidigt. Underliggande tillverkad artikel måste rapporteras och sparas innan den kan 

tas ut som material på ovanliggande nivå. Den gråa slöjan i strukturträdet är borttagen så att det går 

att röra sig upp och ner i strukturen, även vid valideringsfel. 

(Id:27553) Det inträffade ett programfel i Avrapportera tillverkningsorder om användaren saknade 

rättigheter till lagerstället. 

(Id:27706) Dubbla materialuttag gjordes när material lades till i Avrapportera tillverkningsorder. 

(Id:27876) Fel lagerställe visades på tillagd materialrad i Avrapportera tillverkningsorder. 

(Id:28029) I Avrapportering tillverkningsorder så kunde kryssrutan för Automatiskt uttag av material 

bli avmarkerad i samband med att användaren sparade. 

(Id:28508) Det uppstod diverse fel vid avrapportering av tillverkningsorder med serienummer endast 

vid uttag. 
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(Id:26362) I Avrapportera tillverkningsorder och Avrapportera operation gick det att ange en 

legoproduktionsgrupp. Nu blir det ett valideringsfel om en sådan anges samt att 

legoproduktionsgrupperna inte visas i Sök & hämta. 

 

Avrapportera operation 
(Id:18929) Ett programfel uppstod om användaren länkade sig från Körplansgraf till Avrapportera 

operation med flera operationer valda. 

(Id:27287) Ingen validering visades på knappen som öppnade lagerplatsrutan i Avrapportera 

operation. 

(Id:27757) Vid rapportering av operation på tillverkningsorder visas ett meddelande om ingående 

material inte är tillgängliga p.g.a. klareringar till andra order. Trots detta meddelande gick det att 

spara i rutinen, vilket gav felaktigheter på tillverkningsordern. 

 

Snabbrapportering 
(Id:27391) En felaktig varning visades i Snabbrapportering. 

(Id:27795) Rutinen Snabbrapportering kunde inte hantera att det fanns flera toppartiklar på en och 

samma tillverkningsorder. Det kan uppstå ifall Max. kvantitet eller Samtidig tillverkning används. 

 

Ångra avrapportering 
(Id:20791) Ångra avrapportering på en mellannivå återskapade inte klarering på ingående T-artikel. 

(Id:27284) Selekteringsrader fungerade inte i Ångra avrapportering. 

(Id:22400) Ångra avrapportering (tillverkning) tog inte bort batch som skapades vid rapporteringen. 

 

Operationslego 
(Id:28165) Ett programfel inträffade om användaren angav en felaktig Vår referens i 

Operationslegodokument/Avsänt. 

(Id:28265) I Operationslegodokument/Avsändning kunde ett felaktigt valideringsfel visas vid 

angivande av rest. antal om systeminställningen Öka rest. antal på efterföljande operationer vid 

överrapportering var satt till Ja. 

(Id:27074) Omplanering av tillverkningsorder (operationslego) uppdaterade inte inköpsorderns a-

pris. 

 

Körplanering 
(Id:28292) I Körplanering så gick det inte att spara värden i fältet Prioritet på vissa operationer. I 

första hand var det på operationer på underartiklar i strukturorder som problemet uppstod. 

(Id:27774) I Körplanering så gick det inte att omplanera till alla produktionsgrupper. 
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Poolplanering 
(Id:27528) I Poolplaneringen inträffade ett programfel när användaren fördelade ut jobb. 

(Id:27792) I Poolplanering saknades bakgrundsfärger för ny produktionsgrupp i boxen Körplan. 

 

Beläggningsplan 
(Id:27330) Text saknades på skriv ut-länken vid höger musklick i Beläggningsplan. 

(Id:28281) Beläggningsplan kunde gå väldigt långsamt när det förekom mycket data. 

 

Webb 

(Id:25868) När användaren filtrerade i Närvarotablån på webben visades ibland felaktiga träffar. 

(Id:28008) Dialoger doldes delvis under menyn. 

(Id:28100) Det var problem med integrerad inloggning på webben då användare och servern tillhörde 

olika domäner. 

(Id:28333) I kundvyn visades id på fakturan i stället för fakturanummer. 

(Id:28334) I Säljstöd kunde den inloggade användaren få se för mycket information när den saknade 

koppling till personalregistret. 


