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Ändringar i MONITOR G5 version 2.11 

Allmänt 

(Id:10082) Om dra-och-släpp-funktionen användes i Backstage vid konfigurering av egna listor, 

stängdes/minimerades alla expanderade grupperingar. 

(Id:18419) Om man försökte att koppla en fil direkt från ett e-postmeddelande uppstod ett 

programfel. 

(Id:18895) När man skapade en egen Sök och hämta visades filtreringar från fel Sök och hämta. 

(Id:20494) Då man gjorde ändringar av diagraminställningar återgick dessa till den första typen av 

diagram när användaren startade om den berörda rutinen. 

(Id:22447) Vid e-postrelaterade problem orsakade av felaktig installation/konfigurering av Outlook 

visas nu tydligare felmeddelanden. 

(Id:26662) Valideringsfel kunde förekomma utan att det visades för användaren. Detta inträffade då 

valideringsfelet uppstod under knappar i flera nivåer. 

(Id:26760) Möjligheten att byta kund/leverantör via funktionen Spara som... för kundorder, 

inköpsorder och faktura har tagits bort. I stället går det att byta kund/leverantör efter att 

ordern/fakturan har sparats. Det är dock fortfarande möjligt att byta kund/leverantör via funktionen 

Spara som...  för offert och förfrågan. 

(Id:27866) Nyhet: I Backstage finns en inställning som heter Förvalda lagerställen. Den påverkar 

rutiner där det finns möjlighet att välja lagerställe, främst i olika listor samt i Sök och hämta i listornas 

selekteringsrader. Nu påverkar denna inställning även filtreringen i Sök och hämta i en-post-rutiner. 

Obs! Användarens lagerställerättigheter påverkar också vad som filtreras fram. 

(Id:28290) Om en användare kopierade en befintlig lista till en egen presentation, och listan har en 

kolumn vald som "Drilldown-filter", och användaren sedan tog bort kolumnen som användes i 

Drilldown-filtret, blev det ett programfel. 

(Id:28588) Aggregeringsvalen Special och Extern för diagram har tagits bort eftersom de inte 

används. 

(Id:28750) Nyhet: Nu finns möjligheten att skapa företagsspecifika instruktioner för tillämpning av 

rutinerna i MONITOR G5. Alla användare kan ta del av instruktionerna via en ny knapp i rutinernas 

verktygsmeny. För att kunna skapa nya och ändra på instruktioner krävs det att användaren har 

inställningen Tillåt ändring av rutininstruktioner, aktiverad i rutinen Användare. Instruktionerna 

hanteras under Instruktion, i respektive rutins backstage. Där finns en texteditor som fungerar på 

samma sätt som den texteditor som finns på andra ställen i MONITOR G5. En ny eller ändrad 

instruktion sparas automatiskt i texteditorn. För en användare visas en ny eller ändrad instruktion 

med att knappen på verktygsmenyn visas i en annan färg (så länge användaren inte har läst 

instruktionen). 
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(Id:28769) Om en egen presentation av en lista hade skapats och sparats i en rutins backstage, så 

gick det sedan inte att ändra på presentationens beskrivning. 

(Id:28839) Backstage stängdes inte när man klickade utanför eller om man tryckte på Esc. 

(Id:28898) Det blev ett felmeddelande vid import av SIE-fil som innehöll escape för citationstecken i 

textsträngar, dvs. ett omvänt snedstreck före citationstecknet (\"). 

(Id:28899) Inget resultat i listor om användaren bara använde fältet för Till och med vid selektering 

på datum i vissa listor. 

(Id:28904) Om koppling till Windows-konto (integrerad inloggning) var inställt på användaren 

fungerade inte funktionen som kommer ihåg i vilket företag användaren senast loggade in. 

(Id:28937) Tidigare gick det att ange och spara bokstäver i fältet för kolumnbredd, vid konfigurering 

av egna listpresentationer i backstage. Detta orsakade sedan ett programfel. 

(Id:28998) Nyhet: Om man använder Extra fält på artikel eller kund kan man nu också inkludera dessa 

vid utskrift av vissa dokument. De dokument som har stöd för Extra fält är Pallflagga tillverkning, 

dokument från Kundorder, och Faktura. 

(Id:29042) Det behövdes flera klick för att få fokus på en annan gruppering i en grupperad lista. 

(Id:29139) Vid export till Excel av listor som innehåller tomma beloppsfält så kunde det bli fel. Efter 

exporten visade de tomma beloppsfälten en valutakod istället för ett tomt belopp eller noll som 

belopp. 

(Id:29142) Kund- och leverantörsimporten kunde inte hantera att spara adresser där landets 

språkkod inte var upplagt i rutinen Språk. Nu sparas dessa adresser mot språket EN vid importen, 

som alltid finns upplagt i Språk. 

(Id:29148) Inläsning från fil i importrutiner fungerade inte om server och klient kördes på olika 

datorer. Detta fel kom i samband med den nya funktionen som innebär att en fil som valts ligger kvar 

efter inläsning. Den funktionen har därför tagits bort. 

(Id:29300) På kund och leverantör finns en språkinställning under Export på fliken Inställningar, som 

saknade validering att valt språk är aktivt i systemet. 
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MONITOR-till-MONITOR 

(Id:28951) Nyhet: Vid import av MONITOR-till-MONITOR kundorder visas nu enheten på artikeln i 

importfilen (XML). Dessutom så jämförs den enhet som artikeln i importfilen har med de enheter 

som finns registrerade i MONITOR G5. Matchar enheten (ingen skillnad mellan stora och små 

bokstäver i detta fall) med en enhet som är knuten till artikeln så används den enheten på 

orderraden som importeras. Matchar inte enheten eller om den inte finns i MONITOR G5, så visas en 

varning om detta på orderraden. Det är för att användaren dels blir medveten om att enheten skiljer 

sig och dels kan hantera det manuellt och justera raden innan ordern sparas. 

(Id:28790) Skrivbordskomponenten MONITOR-till-MONITOR Inkorg läste inte in meddelanden som 

hade samma text i ämnesraden i e-postmeddelandet som ett tidigare e-postmeddelande hade. Om 

t.ex. två leverantörer råkade ha överlappande ordernummer fanns risk att komponenten inte läste in 

e-postmeddelandet till inkorgen, eftersom det inte togs hänsyn till varken e-postmeddelandets 

avsändare eller tidsstämpel utan bara till rubriken. Samma sak kunde ske om t.ex. en kund eller 

leverantör ändrade något på sin order och skickade om den i ett nytt e-postmeddelande. Det som är 

korrekt är att komponenten ska ta hänsyn till rubrik, klockslag och avsändare tillsammans. Är dessa 

tre uppgifter identiska med ett befintligt e-postmeddelande så läser komponenten inte in e-

postmeddelandet till inkorgen, men om någon av dessa tre uppgifter skiljer så läser komponenten in 

e-postmeddelandet till inkorgen. 

(Id:28796+28977) Nyhet: Dialogrutan som visas vid import MONITOR-till-MONITOR har nu 

strukturerats om och presenterar nu den information som finns i importfilen (XML), så att 

användaren tydligt kan se olika uppgifter i filen. På så vis blir det lättare att leta upp och välja rätt 

post i MONITOR G5. I dialogrutans övre del finns nu två sektioner, där en sektion visar uppgifter från 

importfilen och den andra sektionen visar uppgifter på den post som detta motsvarar i MONITOR G5. 

(Id:28797) Kryssrutan Uppdatera kundens leverantörsnummer vid import av MONITOR-till-MONITOR 

kundorder var inte förvalt ikryssad. Kryssade användaren i den uppdaterades ändå inte fältet Vårt 

leverantörsnummer i kundregistret med värdet från importfilen. 

(Id:28799) Knappen i importdialogrutan för MONITOR-till-MONITOR kundorder, som tidigare hette 

"Skapa" heter nu OK. Detta för att göra det tydligare att knappen inte skapar kundordern i detta läge 

utan bara validerar och bekräftar uppgifterna från importfilen. 

(Id:28802) Nyhet: Vid import av MONITOR-till-MONITOR kundorder finns det nu två nya kolumner 

tillgängliga under Mer info som alltid visar artikelnummer och artikelbenämning från importfilen. 

(Id:28804) Om importfilen (XML), vid import av MONITOR-till-MONITOR kundorder, innehöll 

textrader så visades felaktigt varningsmeddelandet Beställt antal skiljer sig från det importerade [---]. 

(Id:28806) Vid import av MONITOR-till-MONITOR kundorder, så gjordes sökningen efter kundens 

ordernummer utan hänsyn till kundkoden. Det innebar att användaren kunde få träff på en befintlig 

order för en helt annan kund. 

(Id:28822) I exportfilen (XML) för MONITOR-till-MONITOR kundfaktura sattes inte rätt värde på 

attributet för "cost type" (CostType) för rader som avsåg fraktkostnad, emballagekostnad och 
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legeringstillägg. Korrekt värde på attribut för CostType är den kod som motsvarar typen av kostnad 

när XML-filen skapas. 

(Id:29297) I MONITOR-till-MONITOR exportfilen (XML) för kundfaktura hamnade värdet från de båda 

fälten för godsmärke i rutinen Registrera kundorder i ett och samma element och med en 

radbrytning i textsträngen (cr lf). Värden i de båda fälten för godsmärke ska ha varsitt element i 

exportfilen. Att värdena hamnade i samma element orsakade ett programfel vid import av 

kundfakturan i det mottagande MONITOR-systemet, om det var den tidigare generationen av 

MONITOR. 

(Id:28816) Nyhet: Om det finns en referens i MONITOR-till-MONITOR importfilen (XML) får 

användaren nu en varning om referensen inte matchar någon befintlig referens på 

kunden/leverantören och det går att se i varningstexten vilken referens det är i importfilen. Finns 

ingen referens i importfilen, så visas nu en varning om att referens saknas i filen. Detta gäller vid 

import av ordersvar och import av kundorder. 

(Id:28817) Vid import av MONITOR-till-MONITOR ordersvar på inköpsorder kunde en varning 

felaktigt visas för textrader, om att ställpriset skiljer sig mellan det som står i importfilen och det som 

står på orderraden i MONITOR G5. 

(Id:29011) Tre av kolumnerna i dialogen för import av ordersvar på MONITOR-till-MONITOR 

inköpsorder hade råkat få felaktiga namn som inte stämde med namnen på motsvarande kolumner i 

övriga delar av MONITOR G5. 

(Id:29014) När en användare valde att kryssa i textraderna i importdialogen vid import av MONITOR-

till-MONITOR inköpsordersvar, så följde inte själva texten med till inköpsordern. Det skapades bara 

tomma textrader. 

(Id:29022) Om användaren lade till textrader på sin MONITOR-till-MONITOR inköpsorder så kom 

alltid alla textrader med i exportfilen (XML) oavsett vilken texttyp som var satt på textraderna. 

Exempelvis om användaren hade kryssat ur alla typer av dokument på en textrad (och därmed 

indirekt sagt att textraden bara är en intern text), så kom textraden ändå med i exportfilen. 

Anläggningsregister 

(Id:28523) I rutinen Anläggningsimport visades vid import av anläggningsregister ett valideringsfel på 

fältet Anläggningsgrupp även om man hade satt ett förvald värde för gruppen. 

Försäljning 

(Id:19410) När man lade till en artikel i rutinen Direktregistrera faktura påverkades inte fältet Verkligt 

datum i lagerloggen av vad man angav som leveransdatum på fakturaraden. 

(Id:19872) I rutinen Ångra utleverans visades alltid antalen som positiva värden även om man hade 

gjort en utleverans med minusantal. Utleverans av negativt antal är möjligt att göra på radtyp 2. 

(Id:26307) Nyhet: En ny systeminställning har lagts till som heter Skicka flera order/fakturor i samma 

e-postmeddelande med vilken du kan styra om order- och fakturafiler ska samlas i ett e-
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postmeddelande eller om filerna ska skickas i separata e-postmeddelanden. Denna inställning kan 

överstyras på e-postadresser i kundregistret vilka har satts som mottagare av ordererkännande eller 

faktura. 

(Id:26318) I Direktregistrera faktura kunde ett programfel inträffa under vissa omständigheter då 

man infogade en ny rad med fiktiv artikel och sedan sparade. 

(Id:26453) I rutinerna Registrera kundorder och Registrera offert kunde materialen visas i fel ordning. 

Detta inträffade vid inläsning av fiktiv artikel då alternativet Nej hade valts för systeminställningen 

Fiktiv artikel med pris i kundorder/offert. 

(Id:26728) Nyhet: Kundorderrader kan nu innehålla data för både kundens ordernummer samt 

kundens orderradsposition. Data i fälten är avsedda att sättas via EDI-import av order. Fälten går 

även att uppdatera i rutinen Orderförteckning – Försäljning. 

(Id:26779) Nyhet: I rutinen Kundlista har en ny listtyp lagts till där man kan se alternativa 

kundnummer. 

(Id:27867) Om man i rutinen Faktureringslogg valde prisalternativet Standardpris vid fakturering för 

TB/TG kunde beräkningen visa ett felaktigt belopp då den jämfördes mot senast ändrade pris på 

artikeln. 

(Id:28321) Nyhet: Nu går det att frikoppla en kundorder ifrån en kopplad inköpsorder eller kopplad 

tillverkningsorder. Det kan behöva användas när användaren vill ångra den skapade inköpsordern för 

att t.ex. ändra eller radera den. 

(Id:28513) I rutinen Kundregister i boxen XML/Dokument hette ett fält "Statistiskt varunummer", det 

är rättat och heter nu KN-nummer. 

(Id:28636) Serienummer skapade på kundorderrad togs inte bort om kundorderraden raderas. Det 

gick heller inte att radera serienumren manuellt. När ett serienummer raderas sker först en kontroll 

att serienumret inte används någon annanstans. 

(Id:28651) Nyhet: Nu skrivs Ert ordernummer även ut på samlingsföljesedel. 

(Id:28675) Nyhet: Nu är det möjligt att makulera en utskriven proformafaktura från fakturaunderlag 

för att sedan skriva ut den på nytt. Detta görs i rutinen Direktregistrera faktura. Makulerar du 

proformafakturan och skriver ut den på nytt kommer eventuella förändringar gjorda på 

fakturaunderlaget med. Proformafakturan behåller också sitt fakturanummer. 

(Id:28716) Nyhet: Det har tillkommit en kolumn som visar följesedelsnumret i listan i rutinen 

Utleveranslogg. 

(Id:28780) Om användaren lade till en alternativ leveransadress på en kund, satte den som förvald 

och sparade, så inträffade ett programfel. Detta inträffade bara i nyskapade databaser. 

(Id:28795) Om man i rutinen Kundorderfråga klickade på fliken Rader eller fliken Dokument utan att 

ha ett inläst ordernummer, uppstod ett programfel. 
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(Id:28826) I Rapportera utleverans kontrollerades felaktigt överrapportering mot textrader, vilket 

gjorde att det inte gick att utleverera vidare på ordern. 

(Id:28838) Vid automatfördelning på kontot för öresutjämning visades ett felmeddelande när 

underlaget skulle öppnas i rutin Direktregistrera faktura. 

(Id:28901) Lagerställe: Om ett annat lagerställe valdes på kundorderrad så hämtades inte 

planeringsinfo för artikeln på nytt utifrån det valda lagerstället. 

(Id:28907) Vid skapande av kundorder från offert med fritextrader blev det valideringsfel på dessa 

rader, vilket medförde att kundorder inte kunde sparas. 

(Id:28941) Ett programfel inträffade när användaren gjorde en kreditering av ett fakturanummer där 

den valde att ta med några rader från debetfakturan och sedan sparade kreditunderlaget. 

(Id:28946) Knappen Legeringstillägg/Påslag, under fliken Försäljning i rutinen Artikelregister, visade 

inte symbolen i en annan färg när en eller flera legeringskoder var valda. 

(Id:28947) Hanteringen av antal för legeringstillägg fungerade inte om det var ett annat antal än 1 på 

en kundorderrad. 

(Id:28950) Vid automatfördelning på öresutjämningskontot visades enbart beloppet från första 

konteringsraden för öresutjämning på fakturadokumentet, inte den totala öresutjämningen. 

(Id:28969) Om man tog fram en lista i rutinen Granska/Godkänn proformafaktura, listtyp Proforma 

från fakturaunderlag, och sedan klickade på Godkänn utan att markera några underlag i 

resultatkolumnen visades ett felmeddelande. 

(Id:29054) I rutinen Rapportera utleverans, listtypen Via plocklista, kunde det bli fel Föreslaget antal 

inställt i de fall Spärra var inställt i systeminställningen Kontroll om negativt saldo genereras vid 

rapportering. 

(Id:29090) Om en kalkyl var med i dokumentstrukturen för en offert som skickades med e-post, så 

blev det en felaktig rubrik på e-postmeddelandet och ett felaktigt filnamn på den bifogade offerten. 

(Id:29101) Skrivbordskomponenten Orderingång kunde orsaka ett programfel vid höga maxvärden i 

komponentens inställningar. 

(Id:29116) Efter godkänd utskrift i rutinen Skriv ut betalningspåminnelse tömdes inte listan Resultat 

och fönstret Förhandsgranska. 

(Id:29123) På dokumenten Ordererkännande och Följesedel visades information under 

betalningsvillkoret att dröjsmålsränta debiteras, trots att kunden inte hade Dröjsmålsränta aktiverat i 

kundregistret. 
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(Id:29185) En användare valde en artikel på en orderrad i Registrera kundorder, artikeln fanns på en 

aktiv offert och användaren svarade Ja på frågan om offerten skulle öppnas. Användaren fick då upp 

offerten i Registrera offert, men stängde därefter den rutinen för att istället återgå till 

orderregistreringen. I det fallet uppstod det ett valideringsfel för artikeln på orderraden. För att 

komma runt det valideringsfelet måste användaren ta bort orderraden, lägga in den på nytt och välja 

samma artikel. 

(Id:29188) Nyhet: Nu visas även utlevererade kundorderrader som inte påverkar saldo (radtyp 2) i 

Utleveranslogg och Kundorderfråga. 

(Id:29195) Det kunde uppstå programfel vid hantering av sparade layouter i rutinen Orderförteckning 

- Försäljning. 

(Id:29198) Om det var olika lagerställe på två kundorderrader skapades inköpsorder till samma 

lagerställe. Orsaken var att inköpet registrerades felaktigt på föregående orderrads lagerställe när 

inköpsorder skapas från kundorder. Felet uppstod om samma artikel lades till på två positioner på 

kundorderrader. 

(Id:29263) Rapportera utleverans och Leveransplanering har nu stöd för visning av upp till 6 

decimaler på antal, precis som i Registrera kundorder. 

Generella register 

(Id:28945) Nyhet: Det går nu att ange hela den sökväg (URL) som erhålls från Monitors support, för 

uppladdning av en databas i rutinen Administration av databas. 

(Id:28957) Användes MONITOR-sökning för att söka på fakturanummer fick användaren ingen träff 

på fakturor skapade på nyupplagda kunder i MONITOR G5.  

Tips! För att MONITOR-sökning ska fungera på fakturor skapade på nyupplagda kunder före denna 

rättning, måste indexeringsmappen tas bort på servern. Den ligger i samma mapp som databasfilen 

och börjar med "TxtIdx_". En ny indexeringsmapp kommer att skapas upp automatisk när 

indexeringen körs. 

(Id:28989) Nyhet: I rutinen Rabattkategorier kan man nu använda jokertecken dvs. understreck och 

procent, vid skapande av rabattkategorier i de fall man använder artikelkategori som urval för 

rabatterna. Detta gäller både för Inköp och Försäljning. 

(Id:29032) I rutinen Extra fält är inte längre tvingande att ange en förklaringstext i kolumnen 

Förklaring (tooltip). 

(Id:29462) Nyhet: I rutinen Saldoimport kan nu även FIFO-pris importeras. Detta har lagts till för att 

man ska kunna få in ett FIFO-värde även för saldon som importerats från andra system. Artikelrader 

som saknar FIFO-pris i importfilen får istället artikelns aktuella standardpris som FIFO-pris för det 

saldo som importeras. 
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Inköp 

(Id:26694) Vid utskrift av inköpsorder skrevs inte kopplade dokument ut. Automatiken med kopplade 

dokument fungerade bara när man e-postade sin inköpsorder. 

(Id:27501) Nyhet: När man skriver ut en inköpsorder eller skickar den via e-post, och ordern 

innehåller en artikel som har ett dokument kopplat till revision, då följer det dokumentet nu med 

inköpsordern. Detta sker i de fall Automatisk utskrift har markerats. 

(Id:27952) Den summerade listtypen i rutinen Orderförteckning – Inköp gick inte att expandera om 

inställningen Visa extern valuta hade aktiverats i fliken Selektering. 

(Id:28518) Om en användare hade skapat en egen presentation av listtypen Summerad för 

Intrastatrapportering i rutinen Leverantörsfakturalogg, summerades inte raderna per KN-nummer 

och land. Dessa visades istället per fakturarad. 

(Id:28832) Om ett projekt angavs på orderradens kontering, vid koppling av order i rutinen Registrera 

leverantörsfaktura, visades inte projektet på raden efteråt utan enbart under konteringsknappen. 

(Id:28894) I Registrera leverantörsfaktura blev det ett programfel om inköpsorder kopplades på 

fliken Koppling av order, i de fall det var en legofaktura i rutinen och tillverkningsordern hade status 9 

(Historik). 

(Id:28971) När ett fakturaunderlag hade varit kopplat mot en leverantörsfaktura (dvs. att 

förkonteringsrader hade skapats) och användaren sedan ångrade inleveransen på den aktuella 

inköpsordern visades ett felmeddelande. 

(Id:29252) Vid inleverans i rutinen Rapportera inleverans, av lego som har spårbarhet på batchnivå, 

uppstod det ett programfel. Anledningen var att det kom fram fler rader med föreslaget antal i 

lagerplatsrutan, som i sin tur genererade en ogiltig differens. 

(Id:29289) I rutinen Orderförteckning – Inköp visade inställningen Visa extern valuta summan 

omkastat i listan. 

Lager 

(Id:25177) Nyhet: Vidareutveckling kring inventering 

1. Rutinen Inventering i lista, listtyp Pågående inventering: 

Selekteringar på Artikelnummer och Benämning har tillkommit i en ny sektion Artikel. Selekteringar 

på Lagerplatsnamn och Serienummer/Batch har tillkommit i en ny sektion Lagerplats. Nya 

selekteringsrader (som kan läggas till i efterhand) till sektionen Artikel som tillkommit är Artikelkod, 

Artikelkategori och Varugrupp. 

2. Rutinen Artikelregister: 

Nu visas inventeringsnummer inom parentes i slutet av texten som säger att artikeln inventeras. Det 

gäller båda inventeringsstatusarna. Inventeringsnumret visas även i inventeringsloggen. 

(Id:27557) Nyhet: En ny listtyp har lagts till i rutinen Artikellista. I den visas Annat artikelnummer 

grupperat per artikel. 
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(Id:28105) Om man lade till ett lagerställe och hade en artikel öppen utan att den var sparad så 

användes inte planeringsinformation och lagerplatser för det nya lagerstället. Samma problem 

uppstod för alla register där koppling till alla lagerställen måste finnas, dvs. kund, leverantör, artikel 

och användare. 

(Id:28308) Om man lägger till ett serienummer på en kundorderrad skapades en händelselogg för 

den i rutinen Serienummer/Batch. Om man sedan på samma rad bytte serienumret till ett annat, 

skapades ingen händelselogg för det nya serienumret. 

(Id:28331) Förbättrat loggning vid kopplad tillverkningsorder mot kundorder i fliken Händelselogg i 

rutinen Serienummer/Batch. 

(Id:28342) I sektionen Artiklar i modulen Lager har rutinen Grunddata – Artiklar lagts sist (ligger nu 

under Artikelimport och Prisimport). 

(Id:28386) Om man hade angivit kommande priser på stafflade priser följde dessa inte med till den 

nya artikeln vid Spara som. 

(Id:28582) Vid tillverkning av serienummer skrivs nu även Tillverkningsordernummer in på den 

tillverkade batchen, inte bara på serienumret. 

(Id:28713) Det saknades en validering mot noll i antal för legeringstillägg på en artikel under fliken 

Försäljning i artikelregistret. 

(Id:28738) I rutinen Tillverkningsorderförslag så raderades inte förslaget efter frisläppning till skarp 

order. Det låg istället kvar tills nästa nettobehovskörning gjordes. 

(Id:28742) I rutinen Priskorrigering har knappen Uppdateringsbar tagits bort eftersom den inte hade 

någon verkan där (alla listor är alltid uppdateringsbara). 

(Id:28805) I rutinen Behovsberäkning saknades det en varning i de fall man i listan hade markerat att 

några orderförslag skulle verkställas och man sedan – utan att frisläppa dessa – gick tillbaka till 

beställningsbilden och gjorde en ny behovsberäkning. 

(Id:28850) När man beräknade PIA-listan till nuvarande priser och använde leverantörspris, så kunde 

ställpriset ibland användas som à-pris. 

(Id:28860) Fältet för nytt artikelnummer i dialogrutan under Spara som... i artikelregistret, visade inte 

20 tecken som är max för artikelnummer i rutinen. 

(Id:29004) Nyhet: Lagerställe finns nu som ett valbart alternativ i alla konfigurerbara Sök och hämta. 

(Gäller om tilläggsfunktionen Lagerställe är installerad.) 

(Id:29076) Om två eller flera lagerplatser lades till på en artikel och sparades i artikelregistret och 

därefter togs en av dessa lagerplatser bort och sparades, så gick det inte sen att ta bort en till av 

dessa lagerplatser. Då visades ett meddelande om att saldo hade förändrats på de borttagna 

lagerplatserna. Men det var information som var felaktig, eftersom dessa lagerplatser hade noll i 

saldo hela tiden. 
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(Id:29225) I PIA-värdelistan blev det inte någon materialkostnad om Kommande leverantörspris var 

valt som pristyp köpt artikel för nuvarande materialkostnad bland inställningarna. 

(Id:29228) Nyhet: Nu kan KN-nummer läggas till i formatmallar i rutinen Artikelimport. 

(Id:29230) Nyhet: Tre kolumner har blivit uppdateringsbara i rutinen Artikellista. Det är kolumnerna 

Ursprungsland och KN-nummer i lista Standard (Allmän presentation). Det är Handläggare i lista 

Planering (notera att kolumnen Handläggare får läggas till i en egen presentation, då den inte finns 

med i den allmänna presentationen av planeringslistan). Kolumnrubriken "Varukod" har bytt namn 

till KN-nummer (som fältet heter i Artikelregister). 

(Id:29231) Om en inköpsorder skapades och sedan makulerades hela antalet vid inleverans av 

ordern, så uppstod det ett programfel i artikelregistret. 

(Id:29267) Funktionen Sök och ersätt fungerade inte för kolumnen Ledtid till kund i rutinen 

Artikellista. 

(Id:29292) I rutinen Inventering i lista uppstod det ett programfel vid namnsättning av 

inventeringsunderlag efter att inventeringsstatus hade ändrats på artiklar som har fler än en batch 

eller ett serienummer på samma lagerplats. 

(Id:29330) När ett inventeringsunderlag finns för en artikel, där inventeringsstatusen är satt till Under 

inventering med sparat saldo, så blev det ett programfel om den artikeln hämtades upp i rutinen 

Inventering. Rätt beteende är att ett meddelande ska visas som säger att artikeln är under 

inventering och att rapportering görs i rutinen Inventering i lista. 

Redovisning 

(Id:28380) Om man hade registrerat en budget på ett konto på olika dimensionsnivåer summerades 

inte budgeten på samtliga konteringsdimensioner i redovisningsrapporten. 

(Id:28828) Nyhet: Vid import av SIE-fil (4E eller 4I) i rutinen Export/Import finns nu möjlighet att 

rensa befintlig kontoplan. Rensningen sker för det bokföringsår som importen görs till. Konton 

raderas då om de inte finns med i Saldon, Transaktioner, Ingående balans, Standardkonton, 

Konteringsmatris, Bankinställningar eller Momsinställningar. Inställningen Hämta 

kontobenämningar/-inställningar från fil sätts aktiv om inställningen Rensa befintlig kontoplan 

aktiveras. 

(Id:28968) I rutinen Registrera budget blev det i vissa fall en konflikt vid spara. Det var när konton 

hade lagts till manuellt och fått en budget registrerad. 
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Tidrapportering 

(Id:28551) Vid utskrift från rutinen Stämplingslogg visades inte raderna på ett korrekt sätt. 

(Id:29031) I rutinen Stämplingsterminal saknades det en validering mot rapportering av negativt 

antal på operationen. 

(Id:29335) I rutinen Attestera/Korrigera stämplingar blev det ett programfel om det rapporterade 

antalet minskades på en arbetsstämpling som var sista operationen på ordern. 

(Id:29412) Om en arbetsstämpling korrigerades i rutinen Attestera/korrigera stämplingar genom 

minskning av det rapporterade antalet, så gjordes ingen minusrapportering av det kopplade 

materialet. 

Tillverkning 

(Id:13663) Rutinen Behovsberäkning föreslog att order skulle tas bort istället för förflyttas, om det 

fanns kopplade order i beställningsbilden. 

(Id:13978) Rutinen Behovsberäkning räknade fel om både materialbehov och 

inköpsorder/tillverkningsorder låg i dåtid. 

(Id:20537) Om man avrapporterade på sista operationen och hade aktiverat systeminställningen 

Skapa ny lagerplats vid inleverans, hamnade inte fokus på rätt lagerplats. 

(Id:25594) Nyhet: Förbättringar har gjorts i poolplaneringen gällande när Spara-knappen aktiveras. 

Om man bockar i Ta med på en rad, utan att ange produktionsgrupp är knappen grå/inaktiv. Den 

aktiveras först då man anger en produktionsgrupp och markerar Ta med på samma rad, eller då Ta 

med markerats och en materialklarering körs som genererar nya klareringar. 

(Id:25699) Nyhet: Nu är det möjligt att ange värden upp till 99 999 i fältet Prioritet på operation i 

rutinen Körplanering. 

(Id:27300) Nyhet: En ny inställning har tillkommit i rutinen Plocklista, den heter Endast material med 

spårbarhet och styr vad som visas i listan. 

(Id:27359) Om man i rutinen Skriv ut tillverkningsorder använde sig av förvalda uppstod ett 

programfel då man hämtade data. 

(Id:27871) I rutinen Avrapportera tillverkningsorder uppstod ett programfel om lagerplatsfönstret var 

öppet då man sparade en avrapportering av operation. 

(Id:27916) Förut så klarerades inte artiklar med partiformningsregeln Behovsberäknas ej. Det fick till 

följd att operationen inte markerades som helt klarerad. 

(Id:28323) I Tillverkningsorderfråga har väljaren för Projekt flyttats och ändrats till att bara visa vilket 

projekt tillverkningsordern är kopplad till. Det går inte längre att läsa in tillverkningsorder genom att 

välja ett projekt. I stället är det möjligt att använda Filtrering för att filtrera på projekt. 
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(Id:28487) När man i rutinen Produktionsgruppsregister kopplade en planerare till 

produktionsgruppen försvann namnet på planeraren då man sparade. 

(Id:28492) I rutinen Avrapportera plocklista inträffade ett programfel om man valde något av 

alternativen i fältet Föreslaget antal utan att ha ett plocknummer inläst. 

(Id:28678) Om en felaktig produktionsgrupp angavs i Avrapportera tillverkningsorder eller 

Avrapportera operation så inträffade ett programfel. 

(Id:28680) Det blev ett programfel om ett decimaltal eller ett negativt tal angavs i antalsfältet på en 

lagerplats i lagerplatsfönstret, i någon av rutinerna Avrapportera tillverkningsorder, Avrapportera 

operation eller Stämplingsterminal. Felet uppstod i det fallet om det var en artikel med spårbarhet på 

serienummernivå. 

(Id:28682) I Avrapportera operation visades inget valideringsfel och meddelande vid 

överrapportering av ingående material som hade spårbarhetsnivå Serienummer endast uttag. 

Diskettsymbolen på spara-knappen blev dock röd så att det inte gick att spara, men användaren 

kunde därför inte se varför det inte gick att spara. Valideringsfelet uppstod om:  

1) Huvudartikeln var en tillverkad artikel med serienummer som spårbarhetsnivå.  

2) Allt eller delar av materialet var rapporterat.  

3) Operationen rapporterades sedan med inställningen Automatiskt uttag av material aktiverad. 

(Id:28685) Det saknades en validering mot minskning av antalet huvudartiklar (med spårbarhetsnivå 

Serienummer) på en tillverkningsorder, till ett mindre antal än redan avrapporterat material när 

materialet har spårbarhetsnivå Serienummer endast uttag. 

(Id:28692) Kassationskoder som hade raderats i den tidigare generationen av MONITOR återskapas 

nu vid konvertering till MONITOR G5, eftersom de behövs för att gamla loggar ska bli kompletta. 

(Id:28693) Två fel rörande materialklarering har blivit rättade. Båda felen uppstod då en 

tillverkningsorder har material som pekar på en operation som inte finns. T.ex. då operation 10 

fanns, men materialet pekade på operation 20 som inte fanns. Det ena felet visades i rutinen 

Registrera tillverkningsorder när en order var skapad och användaren länkade sig från boxen Struktur 

till rutinen Materialklarering. Direkt när användaren gjorde det så blev det ett programfel. Det andra 

felet visades i rutinen Materialklarering. Användaren tog där upp samma order som i ovanstående 

fall och selekterade på ordernummer. När användaren hämtade listan så blev det ett programfel. 

(Id:28774) I samband med att en filtrering slogs på eller av i rutinen Körplanering fick den 

operationsrad som var markerad (hade fokus) före filterändringen även fokus efter filterändringen. 

Det är alltid första operationsraden som ska få fokus när ett filter slås på eller av. 

(Id:28775) I rutinen Poolplanering fungerade inte filtret för tidshorisont. I samband med att en 

filtrering slogs på eller av fick dessutom den operationsrad som var markerad (hade fokus) före 

filterändringen även fokus efter filterändringen. Det är alltid första operationsraden som ska få fokus 

när ett filter slås på eller av. 
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(Id:28818) Om man i rutinen Registrera tillverkningsorder hade valt en Orsak till försening efter att 

man hade bockat i inställningen Konstaterad försenad så uppstod ett programfel när man senare 

raderade den angivna orsaken. 

(Id:28820) En fras var felaktig på dokumentet Pallflagga tillverkning, lageringång – A5. Det stod 

"Avsänt antal" istället för Rapporterat antal på den pallflaggan. 

(Id:28871) Om noll (0) används i fältet Till operation på material som ingår i en fiktiv artikel i en 

beredning, så ärver materialet värdet av Till operation från den fiktiva artikeln. Detta fungerade dock 

inte när det fanns fiktiva artiklar i underliggande nivå, där både den underliggande fiktiva artikeln och 

dess ingående material hade noll (0) i Till operation. 

(Id:28976) I rutinen Registrera tillverkningsorder kunde ett programfel uppstå när antalet på en 

underliggande T-artikel var noll. Rätt beteende ska vara att ingen undernod skapas på T-artiklar som 

har 0 i antal, dvs. de hanteras som om de hade partiformningsregel Fast orderstorlek istället för Mot 

behov. 

(Id:29001) Nyhet: På tillverkningsorder visas nodnummer för tillverkningsorderns artikelnoder, i det 

fall artikeln har en maximal kvantitet angiven. Dessutom visas nodnumret i boxen Struktur i rutinerna 

Registrera tillverkningsorder, Tillverkningsorderfråga och Avrapportera tillverkningsorder. 

Nodnumret visas även på tillverkningsorderdokumenten, exempelvis om det är tre artikelnoder på 

ordern visas det som 1/3, 2/3 och 3/3. Dokumenten blir också i samma antal exemplar som antalet 

noder. Vid spårbarhet på artikeln föreslås också Batchnummer som Tillverkningsordernummer - 

Nodnummer, exempelvis 123654-1, 123654-2, 123654-3. 

(Id:29019) Det kunde uppstå ett programfel när delrapporteringar gjorts på en tillverkningsorder i ett 

lagerställe och användaren sedan bytte lagerställe på tillverkningsordern och fortsatte att 

rapportera. 

(Id:29117) För artiklar som inte saldohanteras inträffade ett programfel vid användande av 

funktionen Visa enbart materialbrister i t.ex. Körplanering eller Tillverkningsorderfråga. 

(Id:29153) Det kunde uppstå ett programfel om användaren klickade på knappen "Skriv ut" i listan 

Pågående, i rutinen Skriv ut pallflagga - Tillverkning. 

(Id:29179) Om artikel med en beredning kopierades med Spara som... i rutinen Beredning, kunde 

resultatet bli att en artikel ingick i sig själv och det blev ett programfel. 

(Id:29192) Bristlistan i rutinen Materialklarering visade Nej i kolumnen Bekräftad, trots att 

inköpsordern var bekräftad. 

(Id:29222) Programfel uppstod i rutinen Beredning om samma material lades till två gånger till en 

operation enligt följande: Öppnade beredning. Skapade en ny artikel. Lade till en operation. Lade till 

ett nytt material MM på rad 1. Lägg till samma material igen på rad 2 (exempelvis samma material 

angavs av misstag, så det fanns på 2 rader). Bytte artikelnummer på rad 2 till ett annat material. Vid 

spara uppstod sedan ett programfel. 

(Id:29250) Loggning av anställd saknades i rapportnummerhistoriken på tillverkningsordern när 

automatisk avrapportering produktionsgrupp används. 
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(Id:29342) Om användaren angav i rutinen Avrapportera tillverkningsorder att en operation var 

utförd i en avvikande produktionsgrupp, så visades inte det på pallflaggan. 

(Id:29355) Det kunde uppstå ett programfel i rutinen Ångra avrapportering om Max. kvantitet eller 

Samtidig tillverkning tillämpades på artikeln i den tillverkningsorder som ångrades. 

(Id:29360) Registrera kundorder gav ett programfel när användaren skapade kopplad inköpsorder 

och det var olika lagerställen på kundorderraderna. (Gäller när tilläggsfunktionen Lagerställe är 

installerad.) 

(Id:29448) I den komprimerade listan Legooperationer i rutinen Operationslista, visades kötid för 

lego felaktigt. 

Webb 

(Id:29319) Om du angav en fras i sökfältet i webbklienten och tryckte på Enter, så visades ett 

felmeddelande istället för ett sökresultat. Detta gällde om webbklienten kördes i webbläsare på en 

dator och inte på en pekplatta/mobil. 


