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Ändringar i MONITOR G5 version 2.13 
Nyutveckling 

Allmänt 

(Id:10976) Nu finns ett nytt val vid klientinstallation som gör det möjligt att snabbt och automatiskt 

installera klienten med standardinställningar. 

(Id:19380) Åldersanalys av reskontror visar nu tydligare i kolumnrubrikerna hur många dagar varje 

intervall avser. Analysen görs i rutinerna Kundreskontralista och Leverantörsreskontralista. 

(Id:27191) Nu visas eventuella tillägg/anpassningar under Om i backstage. 

(Id:27430) I ett flertal rutiner, t.ex. Skriv ut faktura, har inställningarna för utskrifter i Dokument-flikar 

lagts i en egen box (som ligger ovanför Resultat-boxen). 

(Id:29849) Nu får de som är MONITOR-ansvariga en notis om att licensen behöver förnyas. 

MONITOR-ansvariga får även en notis då servern har tappat kontakten med vår installationsserver. 

(Id:30028) Där Vår referens används som selekteringsrad går det nu endast att välja Från-värde. 

Sökningen sker på fritext i stället för anställningsnummer. Sökningen kan få träff på både referenser 

som är skrivna som fritext och de som finns i personalregistret. Detta gäller främst i Inköps- och 

Försäljningsmodulen. 

 

Tillverkning 

(Id:30265) Nu finns en ny rutin som heter Simulera tillverkningsorder. Den visar en orderfråga per 

artikel så att användaren t.ex. kan se hur variantberedningen beter sig. 

(Id:24193) I Registrera tillverkningsorder är det nu mycket mindre restriktioner på vilken status som 

manuellt kan sättas på en tillverkningsorder. Om det är en strukturorder går det att manuellt hantera 

statusen på varje enskild underartikel. 

(Id:31046) I Registrera tillverkningsorder är det möjligt att ange prioritet högre än 9 på 

tillverkningsorder som saknar koppling till kundorderrad. 

(Id:28278) I rutinen Operationslegodokument/Avsänt går det nu att göra återutskrifter av godkända 

utskrivna dokument i den nya listtypen Återutskrift – Operationslegodokument. 

(Id:30018) Vid rapportering av tillverkningsorder så föreslås tidigare rapporterad godsplats som 

godsplats för operationen. 

(Id:30036) Nu finns det fler möjligheter att välja leveransadress i beredningen på en legooperation. 

Förut gick det inte att välja bland de olika leveransadresserna som fanns upplagda till det egna 

företaget, kunder eller leverantörer utan det blev bara till den första leveransadressen.  

I de fall användaren inte har valt adress manuellt så kommer adressen att sättas till föregående 

operations lagerställe. Om det saknas föregående operation blir det till det lagerställe som äger 

tillverkningsordern. Det blir en avvikande färg på adressknappen när det finns en unik adress lagrad 

på en legooperation. 
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(Id:30443) Begränsningen som gjorde att det bara gick att ångra den sista rapporteringen är 

borttagen i rutinen Ångra rapportering. En del begränsningar finns kvar för rapportering av spårbart 

material som måste ångras i rätt ordning. Detta har gjort att orderstatus inte kan återställs av 

systemet, utan det måste göras manuellt i Registrera tillverkningsorder. Det kan även bli felaktiga 

resterande antal på operationer ifall tidigare rapporteringar har ändrat rest. antal manuellt, t.ex. 

genom att makulera ett rest. antal. 

(Id:30535) I Efterkalkyl kan användaren nu välja fritt att spara pris och spara status. Kolumnen Spara 

pris döljs i listan när användaren inte valt att spara något pris i selekteringen. Valet Uppdatera status 

till ”Efterkalkylerad” i selekteringen styr nu artikelns alla orderrader. 

(Id:30700) I rutinen Förkalkyl, i fliken Operationer, är kolumnen Undantag kostnadsfaktorer styck 

införd. 

(Id:31057) I rutinen Körplanering finns nu en funktion för att filtrera på ingående material i 

materialsektionen. 

(Id:31105) Nu visas Kundnamn och Projektbenämning i rutinen Körplanering. 

 

Inköp 

(Id:13471) I Leverantörsregister, knappen Exportinställningar, visas nu automatisk de inställningar 

som gäller för det betalningssätt som är angivet på leverantören. 

(Id:30726) Namn i dialogen Byt leveransadress för inköpsorder har justerats. Valet Annan kund heter 

Kund och valet Leverantör heter Annan leverantör. 

(Id:30835) Nu går det att lägga till konteringsdimensioner (kostnadsställe, kostnadsbärare och 

projekt) i den detaljerade listtypen i Orderförteckning – Inköp. Konteringsdimensionerna finns som 

valbara kolumner i Presentationer i backstage. 

(Id:31441) Nu finns Bankgiro som sökbar kolumn i Sök & hämta för leverantörer. Denna kolumn kan 

läggas till när en egen sökpresentation skapas. 

(Id:30832) I rutinen Leverantörsfakuralogg har fältet À-pris i extern valuta lagts till som valbar 

kolumn i backstage för summerade presentationer. 

 

Försäljning 

(Id:16441) Inställningen Förmarkera "Ta med" har lagts till i selekteringen i följande rutiner: 

Granska/Godkänn faktura, Granska/Godkänn proformafaktura och Skriv ut faktura. 

(Id:26455) Kolumnen Standardpris i Orderförteckning – Försäljning visar nu standardpris från 

Artikelregistret när standardpris inte angivits på orderraden. 

(Id:29380) Kreditfakturor visar inte längre betalningsvillkor på dokumentet. 

(Id:30913) På Pallflagga försäljning visas nu batchnummer när spårbarhet förkommer. Dessutom 

finns möjlighet att lägga in information om spårbarhet på dokumenten Följesedel levererat, 

Samlingsföljesedel, Pallflagga försäljning samt Faktura och Samlingsfaktura. 
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(Id:31062) I Faktureringslogg har kolumnen Fakturadatum lagts till i presentationen Summerad på 

faktura. 

(Id:31315) I Prislista – Försäljning har namnet på kolumnen Benämning förtydligats, så nu heter den 

Benämning – Varugrupp. 

 

Beslutsstöd 

(Id:31394) Hanteringen av tabeller grupperade på leverantörskategori har förbättras i beslutsstödet. 

Tidigare fick tabellen en rad per leverantör men nu blir det bara en rad per unik kategori. 

 

Lager 

(Id:30600) Rutinen Skriv ut pallflagga – Artikel har lagts till. Den används för utskrift av pallflaggor 

per lagerplats eller spårbarhetsindivid. Denna pallflagga kan alltså skrivas ut utan att någon 

inleverans eller uttag rapporterats till lager. 

(Id:27816) I Prisimport finns det nu en kolumn som visar det inlästa artikelnumret som matchningen 

sker mot. Detta för att särskilja från artikelnumret i systemet. 

 

Tidrapportering 

(Id:29023) Vid rapportering av artikel med spårbarhetsnivån serienummer så visades inte 

lagerplatsrutan när inställningen Visa lagerplats saknades för den anställda. 

(Id:30273) Nu visas Arbetad tid under knappen Senaste stämplingar i Stämplingsterminal och 

Närvarotablå, samt i fliken Korrigera närvaro i Attestera/Korrigera stämplingar. 

(Id:30308) I Stämplingslogg, listtypen Lönearter – Summerad, har selekteringsraden Löneartstyp lagts 

till i backstage. 

(Id:30792) Vid maskinstämpling så hamnade alla stämplingar på samma schemadag ända tills att 

knapparna Stopp och Start användes. Nu hamnar jobben på ny dag varje gång som alla pågående 

jobb avslutas eller delrapporteras. I Attestera/Korrigera stämplingar visas nu klockslag för 

arbetsstämpling på kalenderdagarna vid maskinstämpling, dvs. vid arbetsstämpling utan 

närvarohantering. 

 

 

 

Redovisning 

(Id:30623) I projektredovisningen har stöd för huvud- och underprojekt införts. Denna funktion 

används t.ex. när du jobbar med stora projekt och har behov av att dela upp projektet i mindre 

underprojekt. Huvud- och underprojekt registreras och hanteras på samma sätt som övriga projekt i 

projektregistret, med skillnaden att de kan kopplas till varandra och ge en aggregerad 

planering/uppföljning på huvudprojektnivå. 
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Följande rutiner har påverkats av utvecklingen: 

 I Projektregister har fältet Huvudprojekt införts i huvudet för att koppla projektet till ett 

huvudprojekt. Dessutom har en ny box införts för att registrera/visa vilka underprojekt som 

ingår i huvudprojektet. I flikarna Kostnad/intäkt, Tidsuppföljning och Dokument finns en 

knapp för att hämta värden även från underprojekt. 

 I Projektlista, Rapportera aktivitet – Projekt, Aktivitetslista – Projekt, Projektuppföljning samt 

Tidsuppföljning visas nu även information om vilket huvudprojekt projektet tillhör. Dessutom 

går det att markera i selekteringsflikarna att enbart huvud-/underprojekt ska visas. 

 Aktivitetslista – Projekt, Projektuppföljning och Tidsuppföljning har utökats med nya 

presentationer som visar gruppering/summering på huvudprojekt. 

(Id:31275) I rutinerna Projektuppföljning (listtypen Detaljerad – Periodisk) och Aktivitetslista – 

Projekt (listtypen Aktivitetslogg – Detaljerad) har en kommentarskolumner lagts till i listorna så att 

användaren enkelt kommer åt att se kommentarer från aktivitetsrapporteringen eller rapportering 

på tillverkningsorder. Rutinen Aktivitetslista – Projekt visar endast kommentarer från 

aktivitetsrapporteringar. 

(Id:28106) I fliken Budget i Kontoplan visas nu vem som skapat/ändrat budget samt tidpunkt för 

detta. 

 

Anläggningsregister 

(Id:30834) En ny systeminställning har införts under Redovisning, Anläggningsregister: Utför 

slutavskrivning i samband med försäljning/utrangering. Denna inställning styr om det ska ske en sista 

avskrivning på objektet vid försäljning/utrangering. 

 

Generella register 

(Id:30727) Nu finns även presentationerna Kontaktinformation, Anhöriginformation och Hemadress 

tillagda i rutinen Personallista – Allmän. 

 

Webb 

(Id:29439) Nu går det att stämpla med olika anställningsnummer i webbklienten. 

(Id:29443) Nu är det möjligt att manuellt rapportera material vid stämpling via webbklienten. 

(Id:30253) Gränssnittet i Avsluta arbete har förbättrats. 

(Id:30930) Nu finns rutinen Flytta lagersaldo även i webbklienten. 
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Rättningar 

Allmänt 

(Id:23769) Det kunde förekomma programfel vid användandet av Sök & ersätt i listor. 

(Id:30037) När underrader för legeringstillägg skapats i Registrera kundorder och Registrera 

inköpsorder blev omräkningen av antal felaktig om användaren inte valde att konvertera enligt 

omräkningsfaktor. 

(Id:31134) I exempelvis Registrera kundorder och Registrera inköpsorder har boxarna i huvudfliken 

flyttats om så att de ligger i en mer naturlig ordning med avseende på tabbordning. Referenser-boxen 

är flyttad till vänster om adresserna. 

(Id:30540) Om användaren loggade ut via utloggningsknappen i backstage och sedan loggade in igen 

kunde det förekomma ett programfel. 

(Id:30683) Det förekom ett generellt problem vid selektering på datum om användaren selekterade 

på samma sak i Från och med samt Till och med och sedan tömde ett av dessa fält. 

(Id:30842) Servertjänsten stängdes inte alltid ner vid uppdatering. Detta medförde problem och 

användaren tvingades att stänga av tjänsten manuellt. 

(Id:30901) Tidigare förekom ett programfel när användaren stängde inloggningsrutan i samband med 

inloggning. 

(Id:31053) Skrivbordskomponenten Reskontrasammanställning visade inte samma belopp som 

reskontralistorna vid länkning från komponenten till rutinerna. Detta gällde både kund- och 

leverantörsskulder. 

(Id:31067) Med vissa datumformat på servern kunde användaren få ett programfel då den lade till 

ett nytt lagerställe i rutinen Företagsinformation. Detta gäller tilläggsfunktionen Lagerställe. 

(Id:31083) Ett programfel kunde inträffa vid byte av artikel i orderregistrering (kundorder och 

inköpsorder) om den nya artikeln saknade den enhet som föregående hade. 

(Id:30304) Vid export till Excel (rådata) blev formateringen felaktig och texten fick för liten storlek. 

 

Tillverkning 

(Id:23569) Standardenheten kunde bytas även om artikeln ingick i en beredning. 

(Id:30467) Fanns Extra % på fiktiv artikel så följde den inte med till ingående rader på order. 

(Id:30485) Snabbrapportering orsakade dubbel avrapportering när inställningen Automatisk 

rapportering av antal och tid användes på produktionsgrupper. 

(Id:30675) I rutinen Registrera tillverkningsorder inträffade ett programfel om det fanns en 

legooperation kopplad till ett konto som saknades i kontoplanen för innevarande år. 

(Id:30736) Vid samtidig rapportering av färdigt antal och kasserat antal så blev det fel antal 

pallflaggor. 

(Id:30747) I rutinen Materialklarering visades inte lagerplatsnamnen. 
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(Id:30804) Avrapportera spårbart material visade inte lagerplatsnamn. 

(Id:31072) Om två användare samtidigt redigerade materiallistan på en beredning, så visades bara 

materialraderna för en av dessa ändringar. Nu visas alltid samtliga materialrader vid en inläsningen 

av en beredning. 

(Id:31293) Artiklar som omberäknas i rutinen Förkalkyl använder nu Orderkvantitet om Kalkylerat 

antal saknas. Detta gäller om tilläggsfunktionen Lagerställe är aktiverat i systemet. 

(Id:31296) I rutinen Operationslegodokument/Avsänt gick det inte att godkänna flera 

dokumentutskrifter efter varandra. 

(Id:31445) I rutinen Körplanering inträffade ett programfel när användaren i fliken Ledtidsgraf 

bläddrade till en produktionsgrupp som saknade beläggning. 

 

Inköp 

(Id:26495) Projekt på kontot för prisdifferens konterades inte per automatik i Registrera 

leverantörsfaktura, vid koppling av order. Detta trots att kontot som användes för prisdifferens var 

satt Ja för dimensionen Projekt i kontoplanen. Detta gällde endast då systeminställningen Bokför 

prisdifferenser vid fakturaregistrering var aktiverad. 

(Id:29215) Rabatt drogs inte av från det inlevererade à-priset i rutinen Lagerlogg. 

(Id:29899) Utskriften av Leverantörsreskontralista presenterades i en liten storlek både i 

förhandsgranskning och på papper. 

(Id:30530) I Registrera inköpsorder har länken Uppdatera pris döpts om till Skapa/Uppdatera 

leverantörskoppling. Denna länk finns i fliken Rader, i verktygsmenyn och i menyn på höger 

musknapp. 

(Id:30582) I Registrera leverantörsfaktura och Attestera leverantörsfaktura visades ett belopp som 

kvar att kontera trots att kopplat orderbelopp och fakturabelopp var lika. Felet kunde inträffa på 

leverantörsfakturor registrerade i extern valuta och där à-priset var angivet med flera decimaler. 

(Id:30613) Rapportering av 0 i antal och med makulering av resterande antal för en inleverans med 

mottagningskontroll, gjorde att inleveransen inte kunde rapporteras i rutinen Mottagningskontroll. 

(Id:30715) Länkningen från Mottagningskontroll till Registrera inköpsorder fungerade endast för den 

första ordern som länkades. När användaren (i samma session i rutinen) försökte länka sig till andra 

order öppnades den första ordern igen. 

(Id:30650) Inköpsorderdokument visade inte land på leveransadress även om leverantörens adress 

och leveransadressen hade olika länder i adressen. 

(Id:30753) Om systeminställningen Föreslagen valutakurs vid registrering var inställd till Kurs enligt 

fakturadatum så ändrades inte valutakursen om fakturadatumet ändrades. 

(Id:30756) Vid återrapportering av leverantörsfakturor med betalsätt Autogiro, visades 

leverantörsfakturor som inte var definitivbokade i listan. 

(Id:30831) Konteringsdimensionerna visades inte i sina kolumner enligt inköpsorderraden i 

Rapportera inleverans. 
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(Id:31200) Vid utskrift av pallflagga efter inleverans så kunde fel enhet visas på inlevererade artiklar. 

Pallflaggan visade dock rätt antal. 

(Id:31287) Leveransdatum på dokument i Påminnelse om ordererkännande och Påminnelse om 

leverans tog inte hänsyn till transportdagar på order. 

 

Försäljning 

(Id:20370) I Direktregistrera faktura inträffade ett programfel om en faktura, med en artikel som 

hade serienummerspårbarhet, skapades och sedan togs bort. 

(Id:30328) Uppdaterade användaren fältet Postadress – Land i rutinen Kundlista ändrades inte 

dokumentgruppen på kunder. 

(Id:30107) Nu är endast möjligt att välja och skriva ut dokument för plockbara orderrader i 

Leveransplanering. 

(Id:30335) Makulerade fakturor visades i Säljstödsvyn. 

(Id:30422) Det blev felaktigt en kontering av KSV (kostnad såld vara) vid fakturering, även fast 

artikeln inte var markerad för saldohantering i Artikelregistret. Felet uppkom på fakturor som skapats 

via rutinen Rapportera utleverans. Fakturor skapade via Direktregistrera faktura fungerade korrekt. 

(Id:31438) Datainläsningen sker långsamt för protokoll för spårbara artiklar i Rapportera utleverans. 

Nu är inläsningen förflyttad och sker när användaren väljer dokument i stället (efter att utleveransen 

har sparats). Framöver kommer en rättning som ska minska väntetiden. 

(Id:30660) MONITOR-till-MONITOR fick ett programfel om XML-filen saknade orderdatum. 

(Id:30714) Det gick inte att skriva ut en faktura om den innehöll en spårbar artikel med bäst före-

datum. 

(Id:30786) Knappar/val för Leveranstidskontroll låg inte på samma ställen i Registrera offert som i 

Registrera kundorder. Detta gällde för funktionsmenyn (vänster meny i en tabell/lista) och 

kontextmenyn (höger musklick). 

(Id:30638) Om en artikel med stafflade försäljningspriser hade 1 som stafflingsgräns på första posten 

kunde ett programfel uppstå vid ändring av antal i Registrera kundorder på den artikeln. 

(Id:30797) Artikelstatus påverkades när offerter registrerades. 

(Id:30890) Om en artikel hade alternativ enhet så gick det inte att registrera försäljningsprognosrader 

för artikeln i den alternativa enheten. 

(Id:30892) Artikelstatus stegades när ny kundorder registrerades. 

(Id:30894) Kommentar på kopplad tillverkningsorder kunde raderas när kundorderraden ändrades. 

(Id:30944) Adressfältet på pallflaggor kunde växa i höjdled så det kom med på flera sidor i 

dokumentutskrifter. Nu begränsas det till den dedikerade ytan för adressen. 

(Id:30968) Pallflagga A5 (försäljning) visade inte kundens ordernummer som streckkod. 
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(Id:31018) I rutinen Kundorderfråga kunde det inträffa ett programfel i flikarna Utleverans och 

Fakturering då det fanns rader utan position, t.ex. artiklar ingående i fiktiv artikel, emballage och 

legeringstillägg. 

(Id:31030) Faktureringsloggen kunde visa 0 i vikt trots att det fanns vikt på artikeln. 

(Id:31056) Ett felmeddelande visades i Uppdatera kundreskontra när användaren makulerade en 

faktura som var inlagd i rutinen och saknade kontering. 

(Id:31120) Vid rättning av en bokföringspost ändrades verifikationsdatum på ursprungsverifikatet till 

det första i årets aktuella period. 

(Id:31149) Vid tilläggning av selekteringsrader för Konto, Kostnadsställe, Kostnadsbärare och Projekt 

så visades inte Sök & hämta för dessa rader. Detta gällde både Orderförteckning – Försäljning och 

Orderförteckning – Inköp. 

(Id:31195) Vid registrering av kundorder med en fiktiv artikel så kunde ett programfel inträffa ifall 

funktionen Visa struktur vid orderläggning användes och användaren klickade i den högra boxen i 

dialogen. 

(Id:31208) Listtypen Betalningar i Kundreskontralista visade flera betalningsposter på 

samlingsfakturor. 

(Id:31231) Proformadokument från lagerorder visade inte summerat belopp. Detta gällde 

tilläggsfunktionen Lagerställe. 

(Id:31232) Det kunde bli fel i totalsumman på fakturan om användaren i Granska/Godkänn faktura 

hade redigerat något i huvudet på ett underlag till en samlingsfaktura och sparat. 

(Id:31242) Orderläggning och fakturering i annan enhet än standardenhet på artikel visades fel i 

Likviditetsprognosen. Där räknades beloppet ut med standardenheten vilket orsakade felaktiga 

värden i prognosen. 

 

Lager 

(Id:28512) I rutinen Legoartiklar gick det att byta leverantör på befintliga leverantörskopplingar för 

artiklar. 

(Id:30604) Vid skapande av en ny lagerplats i Artikelregister hamnade inte fokus på den nya 

lagerplatsen. 

(Id:31410) I rutinen Artikelregister, fliken Försäljning, kunde användaren inte tömma fältet Varuslag 

om den hade angett ett varuslag. 

(Id:30744) Validering saknades för Kurstyp i Priskorrigering. Detta gäller för listtypen Kopiera pris, när 

användaren kopierade till en prislista i annan valuta än företagsvaluta. 

(Id:31257) Ett felmeddelande visades vid makulering av inköpsorder som hade varit kopplat mot en 

leverantörsfaktura som hade makulerats. 
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Tidrapportering 

(Id:30297) Om användaren i Stämplingsterminal hade knutit spårbart material till serienummer och 

sedan minskat rapporterat antal eller avbrutit så kunde kopplingen finnas kvar så att rapporteringen 

av tillverkningsordern inte gick att fullfölja. 

(Id:31199) Ifall användaren hade avaktiverat systeminställningen Automatiskt uttag av material så 

togs det ändå material ut vid rapportering via Stämplingsterminalen. 

(Id:30735) I listtypen Arbetsstämpling i Stämplingslogg visades indirekta arbeten med 1 i antal. 

(Id:31102) Löneexportering tog inte med lönearter på dagar som inte var stämplade med en närvaro 

eller frånvaropost. Det innebar att intjänad ATF på ledig dag inte exporterades. 

(Id:31186) I Närvarotablån visades ett schema även på anställda som stämplade utan schema. Detta 

skedde för de anställda som hade varit kopplade till schema förut. 

(Id:31405) I rutinen Attestera/Korrigera stämplingar kunde användaren ändra Attesterad även då 

posten var låst för korrigering. 

 

Redovisning 

(Id:30652) Vid import av SIE-filer där användaren hade tecken i kontobenämning visades ett 

felmeddelande. 

(Id:31108) Om användaren hade makulerat momsrapporten och därefter skrivit ut den för samma 

period med inställningen Ta hänsyn till rättningsverifikation aktiverad, följde verifikatet för 

momsbokningen med till fliken Differenssökning i Skriv ut momsrapport. Varken verifikatet för 

momsbokningen eller makuleringen ska visas när den tidigare nämnda inställningen är aktiverad. 

Detta eftersom verifikatet är makulerat och dess bokföring anses vara ett rättningsverifikat. 

(Id:31309) I momsrapporten kunde verifikat som var registrerade på momsperiodens sista dag missas 

att tas med. Verifikaten saknades när användaren gjorde drilldown i rapporten på momsrad och 

konto för att se verifikaten. Detta var endast ett visningsfel och påverkade inte momsbeloppen. 

 

Anläggningsregister 

(Id:30723) Avskrivningsbeloppet blev felaktigt om ett anläggningsobjekt som registrerats med 

avskrivningsstart på ett annat datum än det första datumet i månaden och det i 

systeminställningarna var inställt att avskrivningen baseras på månader. 

(Id:30791) Prestandan har förbättrats för listtypen Avskrivningslogg i rutinen Anläggningslista. 

(Id:30860) Rutinen Anläggningsimport syntes även om systemet inte hade tilläggsfunktionen 

Anläggningsregister. 

(Id:31010) Om användaren hade ändrat anskaffningsvärdet flera gånger på ett objekt under samma 

dag så blev anskaffningsvärdet på objektet i anläggningslistan fel. 
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Generella register 

(Id:31274) Ett programfel inträffade om användaren lagt upp fraser utan text i rutinen Fraser. 

 

Webb 

(Id:30429) Det förekom problem vid start av arbete efter att den anställda bytt arbetssätt till 

Starta/Avsluta fritt. 


