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Ändringar i MONITOR G5 version 2.12 
Nyutveckling 

Allmänt 

(Id:29394) En ny rutin har lagts till: Fraser. Detta är ett frasregister där användaren kan skapa 

fritexter som används med inläsning på olika ställen i programmet. Med fraser går det att undvika att 

behöva skriva texter manuellt vid återupprepade tillfällen. Fraserna kan användas i alla 

fritexteditorer (t.ex. kommentarsknappar och radtyp 4 på order) samt flerradiga textfält (t.ex. Extra 

benämning i Artikelregister). 

(Id:26809) Nu går det att via MONITOR-till-MONITOR importera e-post med flera fakturor/order i 

samma meddelande. 

(Id:28874) I Inställningar i backstage är nu ordningen i Aktiviteter sorterad efter modul. Rubriken 

Notiser har införts. 

(Id:29093) I Sök & hämta har fältet för artiklars benämning blivit bredare. 

(Id:29248) Inställningen Återutskrift är nu borttagen i utskriftsrutinerna för förfrågan, inköpsorder, 

offert och kundorder. I stället styr selekteringsraden Status vad som ska hämtas till resultatet. Med 

status går det alltså att inkludera redan utskriva poster. 

(Id:29381) Nu går det att lägga in taggar i fritexter på dokument och fritexter i e-postmeddelande i 

rutinen Dokumenttexter. Taggarna fungerar som variabler för olika information på vår referens, 

kundens referens, leverantörens referens samt dagens datum. 

(Id:29965) Dokument har ändrats vad gäller ställprisets justering och position. Detta gäller Offert 

(standard), Ordererkännande (standard), Faktura (standard) och Faktura fast huvudposition 

(standard), Inköpsorder (standard) samt Förfrågan (standard). 

 

Tillverkning 

(Id:21898) Nu går det att länka sig till rutinen Synkronisera med beredning från rutinerna Beredning, 

Tillverkningsorderfråga, Registrera tillverkningsorder, Orderförteckning – Tillverkning, 

Operationslista, Materiallista och Artikelregister. 

(Id:29561) I Synkronisera med beredning tillåts nu borttag av material till operation även om 

föregående operation är påbörjad. Detta förutsätter att operationen som materialet hör till inte är 

påbörjad och att materialet ej har avrapporterats. 

(Id:29914) Nu tillåts redigering av materialrader i Synkronisera med beredning även om en tidigare 

operation har påbörjats. 

(Id:25019) I Orderförteckning – Tillverkning är en kryssruta tillagd i rubriken Ta Med. Med den går det 

att välja att ta med alla rader. 

(Id:28869) Systeminställning Aktivera dokumentfliken efter avrapportering har lagts till i sektionen 

Order i fliken Tillverkning. Inställningen påverkar Avrapportera tillverkningsorder. 
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(Id:29598) I rutinen Beredning finns nu kolumnen Ledtid under Mer info i boxen Operationer. Den 

visar ledtid från produktionsgrupper av typen Lego. 

(Id:29695) I rutinerna Efterkalkyl och PIA-värde går det nu att välja att beräkna med ställpris och 

stafflade priser vid värdering av köpartiklar enligt deras nuvarande försäljningspris. 

 

Inköp 

(Id:27314) Nu har vi stöd för att skapa utbetalningsfiler (pain.001.001.03) enligt Nordeas ISO20022-

format. För detta krävs att anpassning nr 23 är inlagd i systemet. 

(Id:27589) Nu går det att välja alternativ leveransadress i Registrera inköpsorder. 

(Id:27619) Nu kan textraders synlighet styras via en artikels generella inköpskommentar eller 

leverantörskopplad kommentar (Artikelregister). Via systeminställningen Visa inköpskommentar på 

styrs vilka dokumenttyper som kommentaren ska visas på för nya artiklar och leverantörskopplingar. 

Textrader får Visa på enligt leverantörskopplingar i första hand och i andra hand den generella 

inköpskommentaren. 

(Id:28868) Systeminställningen Öppna "Skriv ut pallflagga – Inköp" efter inleverans heter nu Aktivera 

dokumentfliken efter inleverans. Rapportera inleverans påverkas nu av denna systeminställningen. 

(Id:29388) Ett nytt dokument har lagts till: Ändrad inköpsorder. Dokumentet kan skrivas ut/e-postas 

till leverantören när ändringar är gjorda på en utskriven inköpsorder. Dokumentet är valbart i fliken 

Dokument i Registrera inköpsorder och Skriv ut inköpsorder. Det kan även användas vid ändring på en 

kopplad kundorder eller tillverkningsorder i det fall inköpsordern är utskriven sedan tidigare. Även då 

senare- och tidigareläggningsförslag genereras i Inköpsorderförslag/Behovsberäkning kan 

dokumentet användas. 

(Id:29838) Länkningar till rutinen Legoartiklar från där legoartiklar visas i olika rutiner har lagts till. På 

vissa ställen fanns felaktig länkning för legoartiklar till Artikelregister. 

(Id:30030) När en huvudrad på en inköpsorder blir fullt inlevererad och får restantal 0, då sätts 

restantalet till 0 även på underrader om dessa inte har inlevererats. 

 

Försäljning 

(Id:27518) I Prislista – Försäljning har listtypen Ordersimulerat pris – Extern lagts till. I den kan 

användaren generera en fil som kunder kan använda vid prisimport av leverantörspriser. Det finns en 

mall som kan användas för att läsa in denna fil. 

(Id:28811) Tidigare gick det inte att hantera uppdatering av en befintlig kundorder via MONITOR-till-

MONITOR. Nu hanterar vi även uppdatering av en befintlig kundorder, där användaren vid import 

kan välja om den vill uppdatera den befintliga ordern eller skapa en helt ny order. 

(Id:29508) LTK (Leveranstidskontroll) går nu att köra i Orderförteckning – Försäljning. I selekteringen 

går det att välja att Beräkna om systeminställningen för LTK är aktiverad. 

(Id:29812) Serienummerintervall med prefix visas nu som en rad på följande dokument: Följesedel 

levererat, Faktura, Samlingsföljesedel och Samlingsfaktura. 
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(Id:29961) I rutinen Leveransplanering går det nu att samtidigt kontrollera både order som 

leveransplaneras och de som inte leveransplaneras. 

 

Lager 

(Id:27825) I Prisimport har kolumnen Artikelnummer döps om till Artikelnummer (från fil). En ny 

kolumn har lagts som heter Vårt artikelnummer. Detta är gjort för att tydliggöra vilka artiklar som 

kommer att uppdateras. 

(Id:29398) Fönstren för knapparna Revision och Ritningsrevision är nu omgjorda till modala dialoger 

vilket gör att det går att dra och släppa filer i filkopplingsdialogen. 

(Id:29774) Handläggare går nu att uppdatera i Artikellista. 

 

Generella register 

(Id:29340) Rutinen Personallista – Allmänt är tillagd i Generella register. Den visar anställda i listform. 

Listan är redigeringsbar. 

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

gå att få in ett FIFO-värde även för saldon som importerats från andra system. Artikelrader som 

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

som importeras. 

(Id:29890) Vid design av egna tillverkningsorderdokument i "Report designer" finns nu även 

Projektbenämning med som valbart fält. Det finns med ProjectDescription i OrderHeaderDataSource. 

(Id:29507) Det är nu möjligt att bifoga bilder i fältet Fritext i e-postmeddelande i rutinen 

Dokumenttexter. 

 

Anläggningsregister 

(Id:25820) Anläggningsregistret har nu stöd för skattemässiga avskrivningar. Den nya rutinen 

Skattemässiga avskrivningar har lagts till för att hantera detta. Vid beräkning av skattemässiga 

avskrivningar finns stöd både räkenskapsenliga avskrivningar avseende inventarier, samt 

komponentavskrivningar avseende byggnader. Inställningar avseende skattemässiga avskrivningar, 

vilken avskrivningsmetod som ska användas, görs på anläggningsgrupperna via rutinen Grunddata – 

Anläggningsregister. 

(Id:29080) I rutinen Anläggningsimport finns nu möjlighet att importera uppgifter om 

anläggningarnas konteringsdimensioner (kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt). 

 

Webb 

(Id:23115) Det är nu möjligt att filtrera bort avslutade aktiviteter i säljstödsvyn på webben. 

(Id:29938) Hanteringen av lagerplatsnamn vid inventering har förbättras i webbklienten. 
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(Id:29949) Om det bara finns ett aktivt jobb kommer användaren direkt till sidan för avrapportering. 
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Rättningar 

Allmänt 

(Id:28793) Tidigare gick det inte att dra och släppa en lös MONITOR-till-MONITOR-fil till 

skrivbordskomponenten Inkorg. Nu kan användare dra och släppa filer, som ska importeras, direkt på 

skrivbordskomponenten. 

(Id:28699) Ångra inleverans och Ångra utleverans filtrerar nu bort konverterade in- och utleveranser. 

(Id:14379) I register för t.ex. kund, leverantör och order hamnade fokus alltid på första fliken när 

användaren tabbade ur huvudraden. Detta skedde oavsett vilken flik som var öppnad. 

(Id:9925) Prisloggen kunde spärra borttag av exempelvis kund och artikel. 

(Id:15306) Flytande fönster kunde i vissa fall bli tomma när det fanns osparad data. 

(Id:16053) Prestandan sjönk vid editering av rader i rutinerna Inköpsorderförslag och 

Tillverkningsorderförslag. 

(Id:25146) När e-post skickades från säljstödet via SMTP förekom dubbla e-postfönster. 

(Id:27948) Om ett valideringsfel uppstod i en gruppering på en importrad så syntes inte 

valideringsfelet i valideringskolumnen. 

(Id:28252) I dialogen som dyker upp vid förhindrande av borttagna poster visades för vissa datatyper 

felaktigt urval. 

(Id:28712) Det kunde gå långsamt att editera i listor med många rader. Prestandan i listor har 

generellt förbättrats vid editering. 

(Id:29894) Om användaren använde flera selekteringsrader på samma sak för en lista fungerade det 

inte att expandera vissa summeringar. 

(Id:29301) I Kund- och Leverantörsimport vid uppdatering av befintligt kundnamn/leverantörsnamn 

uppdateras första raden på leveransadresserna felaktigt. 

(Id:29463) Numeriska värden i vissa rutiner kunde bli felaktigt vänsterjusterade. 

(Id:29567) Om en alternativ enhet fanns på en artikel och orderraden registrerades i den alternativa 

enheten så räknades prisdifferens (PD) och prisdifferens i procent (PD %) fel i Orderförteckning – 

Inköp. Motsvarande fel skedde även i Orderförteckning – Försäljning, fast för TB och TG %. 

(Id:29587) Ett programfel kunde uppstå vid stängning av vissa dialogrutor. 

(Id:29659) Körplanering och Stämplingsterminalen fick programfel om användaren använde 

timplanering och stämplade in eller granskade körplanen innan schemastart. 

(Id:29778) Om användaren har en lista där valda lagerställen skrivs ut på utskriften så uppdateras 

inte denna information vid omläsning av listan för andra lagerställen. 

(Id:29870) Vissa typer av selekteringsrader i anpassade rapporter fungerade inte. 

(Id:30049) I rutinen Grunddata – Säljstöd gick det inte att ändra benämning för kundstatuskod 1 

(skarp kund som kan orderhanteras). I rutinen Grunddata – Inköpsstöd gick det inte att ändra 

benämning för leverantörsstatuskod 1 (skarp leverantör som kan orderhanteras). 
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(Id:30064) Då användaren skapade kundorder från offert kopierades fältet Offertkategori (på 

offerten) över till fältet Kundorderkategori (på kundordern). Detsamma gällde för fältet 

Förfrågankategori (på förfrågan) som kopierades till fältet Inköpsorderkategori (på inköpsorder). 

(Id:30127) Det förekom ett programfel i säljstödet när användaren drog in ett e-postmeddelande 

med ett stort antal mottagare. 

(Id:30215) I Orderförteckning – Inköp/Försäljning räknades antalet från textrader med i 

kolumnsummeringarna för antal. 

(Id:30362) Ett programfel inträffade om filer som var upplagda i skrivbordskomponenten Favoriter 

togs bort eller flyttades. 

(Id:30401) När användaren ändrade inställningar för skrivbordskomponenterna förekom ett 

programfel. 

(Id:30529) Ett datafel kunde uppstå på lagerställens leveransadresser vid konvertering, från den 

tidigare generationen av MONITOR, med databas som hade flera lagerställen. 

 

Tillverkning 

(Id:18965) Vid länkning från överbelagda produktionsgrupper (fliken Överbeläggning i Registrera 

tillverkningsorder) till beläggningsplanen så kom inte urvalet på produktionsgrupper med. 

(Id:29140) I Registrera tillverkningsorder var det möjligt att på tillverkningsorder sätta prioritet högre 

än 9. 

(Id:29594) I Registrera tillverkningsorder inträffade ett programfel ifall användaren lade till en 

materialrad och sedan raderade den direkt. 

(Id:29602) I rutinen Registrera tillverkningsorder visades artikeltypen Köpt på alla typer av tillagda 

materialrader innan användaren sparade. 

(Id:30068) Om användaren infogade en operation på en påbörjad tillverkningsorder kunde den 

operationen få fel restantal och fel status. 

(Id:30134) I Registrera tillverkningsorder gick det skapa nya projektnummer med gemener, vilket 

orsakade problem vid inläsning av projektet (som enbart får ha versaler). 

(Id:23733) Om användaren ändrade enhet på en artikel där beredningen hade 

legooperationer/legoartiklar så uppdaterades inte tillhörande legoartiklars enheter. 

(Id:28470) Ett programfel uppstod när filer kopplades till Spärra/Meddela i rutinen 

Produktionsgruppsregister. 

(Id:29186) I Materialklarering så visade inte Bristlistan vilken påfyllnadsorder som fanns på artiklar 

med partiformingsregel Mot behov samt Kopplat behov. 

(Id:29912) Ett programfel inträffade under vissa förutsättningar i Materialklarering när plockplats 

användes. 

(Id:29359) I rutinen Snabbrapportering inträffade ett programfel om användaren hade 

systeminställningen Skapa ny lagerplats vid inleverans satt till Ja och samtidigt hade valt Inget namn 

för systeminställningen Namnsättning av ny lagerplats vid inleverans. 
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(Id:29511) Rutinen Beläggningsplan fick ett programfel om en användare hade lagrat förvalda 

värden. 

(Id:29531) Rutinen Förkalkyl gav felaktig varningen "Orderkvantitet saknas" vid valet att omberäkna 

lagerstyrda tillverkade artiklar. 

(Id:29536) På Följesedel operationslego och Samlingsföljesedel operationslego visades felaktig 

leveransadress. 

(Id:29614) Om användaren i rutinen Beredning hade Endast kalkyl ibockat på operation eller material 

så följde de inte med till ny artikel vid Spara som. 

(Id:29742) Användande av diagram i rutinen Tillverkningsorderlogg orsakade ett programfel. 

(Id:29792) Det gick inte att radera en produktionsgrupp ifall den ingick i en kalkyl på någon artikel. 

(Id:29802) Vid omplanering till ett antal under artikelns maxkvantitet så uppdaterades inte planerat 

antal på material och operationsrader automatiskt. 

(Id:29903) I LTK (Leveranstidskontroll) kunde ett programfel inträffa när användaren hade angett 

Samtidig tillverkning med en artikel som redan ingick i strukturen, så att det blev "rundgång". 

(Id:30035) Nu visas fler decimaler i lagerplatsrutan i Tillverkningsmodulen. 

(Id:30242) I rutinen Operationslegodokument/Avsänt inaktiverades utskriftsknappen efter den första 

utskriften. 

(Id:30248) Tillverkningsordernumret försvann från föregående batch om användaren angav annat 

batchnummer vid nästa lageringång på samma tillverkningsorder. 

(Id:30353) Tidigare gick det avaktivera spårbarhetsnivån serienummer på en pågående 

tillverkningsorder. Det medförde att det inte gick att avrapportera tillverkningsordern. Det gick heller 

inte aktivera spårbarheten igen på grund av pågående tillverkningsorder. Nu går det inte att 

avaktivera spårbarhetsnivån serienummer om det finns ett materialbehov eller en tillverkningsorder 

på artikeln. 

(Id:30380) Vid avrapportering av ingående material med spårbarhet visades ett felmeddelande om 

mer än tillgängligt antal angavs. 

 

Inköp 

(Id:24802) I rutinen Utbetalningar visades dialog om att spara i fliken Betala manuellt även då 

användaren inte gjort några ändringar. 

(Id:28335) I Rapportera inleverans gick det inte att inleverera negativt antal på radtyp 2. 

(Id:29045) Diverse tooltips som saknades för kolumner har lagts till i Inköpsmodulen. 

(Id:28696) Om en artikel hade leverantörskopplat pris och legeringstillägg lästes inte priserna in för 

huvudartikeln i Registrera inköpsorder. 

(Id:29907) I Registrera inköpsorder är alternativet att välja status 9 borttaget från inköpsorder. Detta 

togs bort eftersom det inte ändå inte gick att välja den statusen på en inköpsorder. 
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(Id:30336) Det kunde förekomma ett programfel om kolumnen Konto placerades under Mer info i 

Registrera inköpsorder och användaren sedan ändrade konto. 

(Id:29547) Omräkningsfaktor vid skapande av order används nu i rapportera inleverans. Tidigare 

användes den aktuella omräkningsfaktorn. 

(Id:29566) Fiktiv artikel fick fel antal på orderrad om användaren hade 0 som förvalt antal. 

(Id:29579) I Registrera leverantörsfaktura expanderades inte orderraderna som fanns i fliken 

Koppling av order automatiskt. 

(Id:29586) Kolumnerna TB och TG i Förfråganförteckning har döpts om till PD och PD %. 

(Id:29644) Godkännande av utskriven inköpsorder gav felmeddelande under vissa förutsättningar. 

(Id:29738) I Förfråganförteckning, för listtypen Summerad, kunde dubbla rader per leverantör visas. 

(Id:29756) En felaktigt varning visades om användaren registrerade en inbetalning med 

betalningsdatum i ett kommande bokföringsår. 

(Id:29779) Inleveransloggen visar nu två decimaler för kolumnerna Belopp och Totalsumman som 

visas i kolumnens summering. 

(Id:30069) Om två leverantörer fanns upplagda på en artikel och en förfrågan registrerades på den av 

leverantörerna som inte var aktiv, blev det den aktiva leverantörens artikelnummer som visades på 

förfrågan. 

(Id:30350) Vid delbetalning av leverantörsfakturor i extern valuta kunde användaren få fel restbelopp 

föreslaget när den gjorde den andra delbetalningen. Beloppen som föreslogs i debet/kredit var fel 

uträknade. 

 

Försäljning 

(Id:17520) Vissa räntefakturor skapade från flera för sent betalade kundfakturor fick dubbla 

standardkonteringsrader vid konverteringen. Dessa rader visades dubbelt i listor, som t.ex. 

fakturaunderlag och faktureringslogg. 

(Id:27357) I Beslutsstöd – Försäljning kunde kartan orsaka programfel vid användande av funktionen 

Filtrera via selektering. 

(Id:29082) Om användaren skrev ut via utskrivningsknappen i verktygsmenyn i Registrera offert så 

skrevs bara själva offerten ut, inget av strukturen följde med.  

Om användaren i Skriv ut offert e-postade offerten samt eventuella externa dokument, följde inte 

kalkylen med (kalkylen som är med i strukturen). Om användaren skrev ut offerten följde inget av 

strukturen med. 

(Id:28698) När en kund har alternativa leveransadresser med skillnader i kund- och momsgrupp, så 

visades inte valet Byt kundgrupp vid byte av leveransadress i Registrera offert. Detta påverkade i sin 

tur även momskod på offertrad. 

(Id:29944) I rutinen Kundorderfråga visas nu inte kundorder av grundtypen Lagerorder. 
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(Id:29395) När användaren skapade en kundorder så kunde en del e-postadresser från kundregistret 

saknas som mottagare av t.ex. ordererkännande. 

(Id:29557) I Registrera kundorder kunde ett programfel inträffa när användaren klickade på fliken 

Dokument. 

(Id:29642) Orderförteckning – Försäljning med summering på kund visade ibland dubbla rader per 

kund. 

(Id:29657) Ett programfel inträffade när användaren öppnade rutinen Direktregistrera faktura och 

läste in ett ordernummer där en orderrad hade koppling mot tillverkningsorder. 

(Id:30053) För vissa användare gick det inte att öppna rutinen Direktregistrera faktura. 

(Id:30306) Under vissa omständigheter när användaren infogade en rad på underlaget i 

Direktregistrera faktura, visades ett felmeddelande vid godkännande av fakturan. 

(Id:29739) I Granska/Godkänn faktura, fliken Redigera i Fakturafönstret saknades rubrik för 

kolumnen LP (lagerplats). Lagerplatsrutan visade även för många kolumner. 

(Id:30153) Om användaren inte hade angett konto för både lager- och material i konteringsmatrisen 

inträffade ett programfel i rutinen Granska/Godkänn faktura, om systeminställningen Bokför 

materialkostnad för sålda varor vid fakturering var aktiverad. 

(Id:29980) Om legeringstillägg fanns på en kundkoppling och valutan inte var systemvalutan kunde 

ett programfel uppstå i Granska/Godkänn faktura. 

(Id:29746) Om användaren registrerade en faktura via Uppdatera kundreskontra och valde att inte 

skapa kontering så kom dessa fakturor inte med i listtypen Avstämning i rutinen Kundreskontralista. 

(Id:29868) I rutinen Kundorderfråga, som inte ska vara uppdateringsbar utan endast för visning, 

kunde användaren koppla filer samt dra och släppa e-post som sparades på kundordern. 

(Id:29932) I vissa fall kunde borttagna rader på fakturaunderlaget fortfarande ligga med i fakturans 

summering. 

(Id:30106) I Leveransplanering, listtypen Plockplanering, med alternativ enhet vald vid 

utleveransrapportering så skedde ingen omräkning av antal och disponibelt saldo. 

(Id:30137) Nollfakturor som inte var fullbetalda kunde orsaka programfel i rutinen Inbetalningar. 

(Id:30211) Vid återrapportering via fil i rutinen Inbetalningar kunde systemet bli segt vid 

delmatchning och bortskrivning. 

(Id:30169) Ångra utleverans kunde få ett programfel om användaren ångrade en rad med 

serienummer som spårbarhet. 

(Id:30191) LTK (Leveranstidskontroll) tog hänsyn till leveransdag (veckodag) på artikelns kopplade 

leverantör även då det fanns saldo på artikeln och inget inköp behövdes. 

(Id:30301) Nummerserie för kundorder räknades ibland upp felaktigt då nästa nummer redan var 

använt. Lediga nummer kunde missas. 

(Id:30385) I Rapportera utleverans kunde det inträffa ett programfel vid ändring av antal på en ny rad 

som lades till vid utleveransrapportering. Detta skedde om föreslaget antal var 0 och om artikeln på 

den nya raden var av typen tjänst eller var en emballageartikel. 



2018-02-01 

 

Lager 

(Id:29499) I Artikellistan selekterade Senast ändrad av och Senast ändrad när mot Skapad av och 

Skapad när. 

(Id:30131) I Artikellista är nu Spärra/meddela en egen listtyp (fanns tidigare som en presentation för 

listtypen Standard). 

(Id:29513) Användning av funktionen Läs in artikelnumret i postväljaren från Artikelregistrets 

planeringsbild orsakade programfel. 

(Id:29622) I inleveransloggen i Artikelregister visades datumet då en artikel blev rapporterad i 

mottagningskontrollen. Nu visas datumet för inleveransen. 

(Id:29676) Användare med enbart visa-rättighet på artikel kunde inte filtrera planeringsbilden i 

rutinen Artikelregister. 

(Id:29834) Spara som i Artikelregister orsakade ett fel då artikeln hade alternativ enhet på en 

leverantörskoppling och Allmänt inte valdes att kopieras till den nya artikeln. 

(Id:30170) Vid flera loggningar av spärra/meddela i Artikelregister visades fel användare för den 

senaste ändringen. 

(Id:29529) I rutinen Inventering gick det att välja alternativa enheter som var borttagna från artikeln. 

(Id:29535) Vid inleverans av inköpsorderrad och koppling av denna rad mot leverantörsfaktura togs 

inte hänsyn till eventuell rabatt på orderraden när detta lagrades till inlevererat pris i lagerloggen. 

(Id:29583) I rutinen Lagervärde kunde ett felaktigt saldo visas i listan under vissa omständigheter. 

Detta inträffade då artikeln hade döpts om och man därefter hade utfört en lagertransaktion på 

artikeln ifråga. 

(Id:29789) I rutinen Inventering i lista med sortering på lagerplats kunde en annan sortering visas vid 

rapportering när en artikel hade flera lagerplatser med samma namn. 

 

Tidrapportering 

(Id:26490) I Schemaundantag uppstod ett programfel ifall användaren navigerade med hjälp av 

pilarna utan att ha något resultat. 

(Id:29331) Ett programfel kunde uppstå vid scrollning av schema i Attestera/Korrigera stämplingar. 

(Id:29892) I Attestera/Korrigera stämplingar var det problem att minska antalet färdiga när den 

tillverkade artikeln hade spårbarhet. 

(Id:30276) I Attestera/Korrigera stämplingar inträffade ett programfel om användaren lade in en 

operation från en pool-produktionsgrupp. 

(Id:29401) Det förekom ett programfel när en egen Sök & hämta-presentation filtrerades på t.ex. 

Spärrad. 

(Id:29618) När användaren stämplade på en operation som låg efter en operation som hade 

inställningen Automatisk rapportering av antal så blev det dubbelt uttag av material av det material 

som fanns kopplat till den stämplade operationen. 
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(Id:29625) På en användare med enbart rättigheter för att stämpla så gick det inte att påverka 

materialuttagen. 

(Id:30132) I Stämplingsterminalen inträffade ett programfel då en lagerplats lades till vid 

avrapportering av tillverkningsorder. 

(Id:30145) För en anställd som tillhörde en parametergrupp som inte tillämpade frånvarokontroll så 

gick det heller inte att stämpla frånvaro manuellt. 

(Id:30267) Det blev arbetstidsförkortning beräknad på alla svenska helgdagar, dvs. även de som inföll 

på lördag eller söndag eller annan dag där schemat angav ledighet. För att undanta att 

arbetstidsförkortning ska genereras för långtidssjukskrivna m.fl. så går det att manuellt lägga in en 

frånvaropost på dagar som inte blir stämplade på normalt sett, t.ex. långfredagen och annandag 

påsk. 

 

Redovisning 

(Id:19836) Vid maximering av rutinfönstret Skapa redovisningsrapport så expanderades inte boxen 

Huvud i fliken Sektioner korrekt. 

(Id:28171) I rutinen Saldofråga visas inte värdet på fältet Kvantitet trots att användaren konterat 

med kvantitet på verifikatet. 

(Id:29615) Knappen för översättning i rutinen Momsinställningar syntes ej. 

(Id:29680) När användaren genomförde ett årsbyte fick den ett felmeddelande. 

(Id:30341) Det stod fel rubrik för Start- och Slutdatum i dialogrutan som kommer upp vid ett årsbyte. 

(Id:29901) Ett programfel inträffade när användaren öppnade ett konto i kontoplanen som hade en 

koppling till en momskod som var inaktiv. 

(Id:30391) I Periodiseringslistan kom periodiseringar med två gånger om användaren hade 

preliminärbokning av leverantörsfakturor. Periodiseringen kom med en gång med 

preliminärbokningsverifikatet samt en gång med leverantörsfakturaverifikatet. 

(Id:30564) Vid Spara som i Registrera verifikationer så tappades all kontering samt kopplingen till det 

verifikat som användaren kopierade från när den valde att ange ett annat datum än det föreslagna 

datumet på det nya verifikatet. Det blev precis som att registrera ett nytt verifikat. 

(Id:28628) I Anläggningslista, listtypen Detaljerad, med värderingstidpunkt satt till Historisk kunde 

alla anläggningsobjekt få lika anskaffningsvärde. 

 

Generella register 

(Id:29362) Dokument för försäljning och inköp visade alltid två decimaler på antal. 

(Id:29662) Det visades ett valideringsfel när en korrekt upplagd skrivare valdes i rutinen Användare. 

(Id:29893) I rutinen Användare kunde användaren få ett felaktigt valideringsfel på 

anställningsnummer. 
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(Id:29905) I rutinerna Dokumentmallar och Dokumentmallar – Tillverkningsorder fick användaren ett 

programfel när den försökte ta bort en variant av en dokumentdel. 

 

Elektronisk fakturahantering 

(Id:29818) Om användaren makulerade en leverantörsfaktura i vänteläge med en attestlista så dök 

fakturan felaktigt upp i skrivbordskomponenten Uppgifter – EFH. 

 

Webb 

(Id:25252) Scrollningsfunktionen i appen har förbättrats. 

(Id:29540) Användaren kom tillbaka till första sidan för stämplingen efter en minut även fast 

användaren var aktiv. 

(Id:29654) Vissa typer av PDF-filer kunde inte visas vid attestering av leverantörsfakturor i webb. 

(Id:30146) Fel värde visades som benämning vid redigering av aktiviteter på webben. 


