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Ändringar i MONITOR G5 version 2.14  
Nyutveckling  
Allmänt  
(Id:28040) Sök & hämta för artiklar har utökats med fler fält: ABC-kod, Lagerplats, Ledtid, 

Partiformningsregel, Revision, Standardpris, Säkerhetslager, Säkerhetstid, Nettovikt, Volym, 

Årsvolym. Dessa fält kan läggas till genom konfigurering av Sök & hämta. 

(Id:31182) Nu finns en inbyggd funktion för att skicka in programfel direkt till MONITOR Support.  

(Id:31599) I utskriftsrutiner, som t.ex. Skriv ut Förfrågan och Skriv ut faktura, har inställningarna i 

Selekteringsflikarna delats upp i två grupper: Resultat och Utskrift. I den första gruppen kan 

användaren styra sådant som ska tas med i resultatet och i den andra kan inställningar som berör 

utskriften hanteras. Inställningar som styr vilket dokument och om kopplade filer ska skrivas ut finns 

nu endast i Dokumentfliken.  

(Id:31646) Funktionaliteten kring extra fält i dokument har nu kompletterats så att de inte bara kan 

läggas ut som fält som visas i dokumentet. Extra fälten finns nu med i "Field list" tillsammans med 

alla vanliga fält och kan även användas i formler för beräknade fält och i formatregler.  

 

Tillverkning  
(Id:30525) Validering av operationsnummer är införd i Registrera tillverkningsorder. Hänsyn tas till 

lageringång.  

(Id:31408) I rutinen Beredning är nu fönstren för Revision och Ritningsrevision omgjorda till modala 

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

(Id:31683) Nu går det att skriva ut operationslegodokument fastän det inte finns något kvar att 

avsända på ordern.  

(Id:31783) I rutinen Avrapportera spårbart material visas nu ett valideringsmeddelande vid 

rapportering av överantal.  

 

Inköp  
(Id:29581) Nu går det att läsa in återrapporteringsfil av utbetalningar av formatet ISO20022 från 

Nordea.  

(Id:31331) På pallflaggor visas nu det inlevererade antalet i den artikelenhet som finns angiven som 

inleveransenhet i rutinen Artikelregister.  

(Id:31676) Nu visas symbolen för artikeltyp i fliken Rader i Registrera inköpsorder och Registrera 

lagerorder – Inköp. 
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Försäljning  
(Id:29862) En omskrivning av rutinen Rapportera utleverans har gjorts. Syftet med omskrivningen är 

att göra rutinen mer framtidssäker med avseende på kommande funktionella krav. I grunden är det 

samma utseende, inställningar och selekteringar som i den befintliga rutin. Vissa mindre justeringar 

har gjorts enligt nedan: 

 Kortare uppläsningstid i listan. 

 Fler antal rader klarar av att listas upp. Tidigare varningar och spärrar är borttagna. 

 Kolumnen Leverera är borttagen. Kolumnen Antal att leverera styr vad som rapporteras. 

 Leveransanalys vid antalsförändringar sker inte längre. 

 Ingen visning eller ändring av kontering. Tillagda rader konteras via konteringsmatrisen. 
 
(Id:30617) I Registrera kundorder går det byta leveransadress med knappen Byt adress. Där går det 

att byta leveransadress från några olika källor, t.ex. alternativ leveransadress hos orderkunden, 

annan kund, leverantör eller olika adresser för det egna företaget.  

För adressen som det byts till kan det finnas annan kommunikationsinformation, t.ex. en annan e-

postadress som är mottagare av fakturor. Informationen i kommunikationsboxen ändras vid byte till 

alternativ adress på orderkunden, inte vid t.ex. byte till en annan kunds leveransadress.  

(Id:31221) Om inställningen Inköp mot projekt är aktiverad på artikel, så får underrader projektet 

från artikeln i stället för projektet som är angivet i huvudet på kundordern.  

(Id:30487) Hänglås-funktionen är införd i rabattfält på orderrad i registreringsrutiner. En manuellt 

angiven rabatt låses automatiskt men kan låsas upp vid behov. En olåst rabatt kan komma att 

uppdateras automatiskt om antal eller pris ändras på orderraden (t.ex. vid användning av 

rabattkategorier). En låst rabatt uppdateras aldrig automatiskt.  

(Id:31322) Fältet Utskriftsdatum i rutinen Skriv ut faktura är borttaget. Fakturadatum sätts vid 

godkännande av fakturan och inte i rutinen Skriv ut faktura.  

(Id:31624) Nu går det att namnge de plocklistor som skrivs ut i rutinen Leveransplanering, för 

listtypen Plockplanering. Skrivs flera plocklistor ut samtidigt får de samma benämning.  

(Id:31690) Nu går det inte att editera leveransdatum för kundorderrader med legeringstillägg.  

(Id:32433) Aktiv leverantörs artikelnummer finns nu valbart som datakälla för dokumentet Plocklista 

– Ordervis i rutinen Dokumentmallar.  

Beslutsstöd  
(Id:32008) Prestanda har förbättras för selektering av flera företag/lagerställen i Beslutsstödet.  

 

Lager  
(Id:25329) Lagerrapporteringsjournal är införd på poster skapade i rutinen Direkt lagerrapportering, 

för att kunna överföra dessa till bokförning. Dessa journaler hanteras i en egen rutin i modulen Lager 

som heter Skriv ut lagerrapporteringsjournal. Journalerna presenterar rapporteringar som är utförda 

i rutinen Direkt lagerrapportering, med möjlighet att länka sig till Lagerlogg och Artikelregister samt 

kunna redigera kontering innan godkännande.  För att kontering ska skapas kräver det att 

systeminställningen för direkt lagerrapportering är satt till Orsak och Kontering. Inställningar för 

verifikationsnummerserie och integration för journalen Direkt lagerrapportering görs i rutinen 

Verifikationsnummerserier/Journaler.  
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(Id:28021) I rutinen Serienummerlista finns nu Chargenummer med som selektering.  

(Id:30052) Förut gick det inte att göra en lagerflytt av artiklar som var klarerade mot en kundorder 

eller tillverkningsorder. Det innebar problem vid tillverkning eller inköp direkt mot kundorder 

eftersom systemet klarerar dessa med automatik varefter de inlevereras. För att inte en påbörjad 

plockning ska påverkas så får inte förflyttning ske av det saldo som är kopplat till en utskriven 

plocklista. För att visa vad som är tillåtet att flytta så är lagerplatsens saldo uppdelat i rutinen Flytta 

lagersaldo så att det visas en rad per klarering med information om vilken kundorder eller 

tillverkningsorder som klareringen tillhör. 

(Id:30984) Nu är priset inte längre tvingande när användaren skapar egna formatmallar i rutinen 

Prisimport. Detta gör det möjligt att läsa in information till en prislista, kundkoppling eller 

leverantörskoppling utan att uppdatera själva priset. Detta kan vara användbart om användaren t.ex. 

endast vill uppdatera ställpriset. Det gör det också möjligt att importera Kommande standardpris 

utan att uppdatera standardpris.  

(Id:31467) Ny rutin har lagts till: Beräkna snittpris. Denna rutin används för att räkna fram en 

alternativ form av medelinköpspris på köpartiklar, ett så kallat snittpris. Medan medelinköpspris 

baseras på de maximalt 10 senaste inköpen och beräknas automatiskt av systemet, beräknas 

snittpriset manuellt i denna rutin och är mer dynamiskt då det kan baseras på ett valbart antal inköp 

inom ett angivet tidsintervall.  

(Id:31504) Vid inventering finns det nu en validering som gör att det inte går att ange att en 

inventering ska bakåtdateras mer än till datumet för föregående inventering.  

(Id:31861) I Artikelregistrets sidopanel finns nu möjlighet att visa mer av planeringsinformationen i 

den nya komponenten Planeringsinformation. Tidigare visades Partiformningsregel, Min. kvantitet 

och Årsvolym i komponenten Artikelregister. Dessa finns nu i Planeringsinformation.  

 

Redovisning  
(Id:25479) I Registrera budget har en ny listtyp införts: Kopiera budget. Här går det att skapa en ny 

budget genom kopiering från utfall eller kopiering från andra budgetar (t.ex. budget från föregående 

år). Det finns möjlighet till procentuell förändring vid kopiering. Vid kopiering kan budget skapas på 

valfri nivå, t.ex. kontonivå, konto + kostnadsställe osv. Det går även att skapa en budget (eller 

prognos) som är baserad på både utfall och budget.  

(Id:25501) Boxarna Loggning av e-post och Loggning av aktiviteter/kontakter har bytt plats i fliken 

Loggning i Projektregister.  

(Id:28341) I rutinen Kontoplan har inställningarna för anläggningskonto flyttats ut till en egen box 

som heter Anläggning. Boxen Övrigt är flyttad till höger sida i rutinen.  

(Id:31567) Optimering har gjorts för import av SIE-fil. Detta reducerar tidsåtgången att genomföra en 

import.  

 

Webb  
(Id:31276) Nu finns rutinerna Direkt uttag och Direkt inleverans i webbklienten. Dessa rutiner 

används för att göra uttag och inleveranser utan en order. 
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Rättningar  
Allmänt  
(Id:27967) Länkning till rutiner och poster via hyperlänkar fungerade inte korrekt.  

(Id:30710) Koppling av filer som enbart servern hade tillgång till fungerade inte.  

(Id:30752) I Sök & hämta för artiklar kunde användaren ibland få färre resultat än vad som egentligen 

fanns tillgängligt.  

(Id:30823) Summeringar visades felaktigt vid export av grupperade listor.  

(Id:31106) Tidigare kunde det ta väldigt lång tid att starta klienterna och logga in i MONITOR.  

(Id:31152) Kopieringen fick inte med sig kunder och kundfaktura till urval från faktureringsloggen.  

(Id:31217) Det kunde förekomma programfel vid användning av stora urval.  

(Id:31249) Minnesfunktionen för fönsterstorlek fungerade inte.  

(Id:31283) I vissa fall kunde användaren hindras från att spara på grund av felaktig validering.  

(Id:31509) Om nästa nummer i en nummerserie redan var upptaget kunde det inträffa ett programfel 

i exempelvis Registrera kundorder.  

(Id:31610) Notifikationer visades för aktiviteter som var avslutade.  

(Id:31671) Ibland kunde inloggningen i MONITOR låsa sig.  

(Id:31759) Det förekom problem när användaren försökte spara förvalda värden på fält i 

selekteringen som var skapade i Extra fält.  

(Id:31805) Skrivbordskomponenten Orderingång visade under vissa omständigheter felaktigt 0 %.  

(Id:32064) Databasanslutningar som skapades vid inloggning stängdes aldrig. Detta kunde orsaka 

problem om många användare loggade in under en kort period.  

(Id:32257) Knappen Spara tändes när användare lade till flera selekteringsrader i listor.  

 

Tillverkning  
(Id:5657) I ledtidsgrafer visades i vissa fall pilar riktade nedåt och om man klickade på dessa uppstod 

ett programfel.  

(Id:29661) Ett programfel inträffade om användaren synkroniserade med beredningen i Registrera 

tillverkningsorder och ett material som skulle tas bort redan hade blivit klarerat.  

(Id:31546) I rutinen Beläggningsplan kunde ett programfel inträffa när användaren tog med Även 

produktionsgrupper utan beläggning.  

(Id:31604) Det kunde uppstå ett programfel vid länkning från Tillverkningsorderfråga till 

Beläggningsplan.  

(Id:31713) I de fall timplanering tillämpas på produktionsgrupper kunde fel kapacitet visas i 

beläggningsplanen. Detta inträffade då beläggningsplanen summerades på vecka eller månad. 
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(Id:31874) Ibland kunde benämning för artiklar visas felaktigt på dokument relaterade till 

operationslegoinköp.  

(Id:31876) Det kunde uppstå ett programfel i rutinen Körplanering när valet Visa enbart 

materialbrister markerades. Programfelet berodde på att det tidigare varit batchspårbarhet på en 

ingående artikel.  

(Id:31926) Kombinerades Samtidig tillverkning med Variantberedning så påverkade variantkoden 

endast en av de samtidigt tillverkade artiklarna.  

(Id:32005) Orderförteckning – Tillverkning visade alla operationer på samma nivå under en av 

artiklarna i strukturen.  

(Id:32075) Det gick inte att rapportera ytterligare lageringång på en delrapporterad tillverkningsorder 

om en plocklista på redan rapporterat antal till kopplad kundorder tagits ut i leveransplaneringen.  

(Id:32096) I rutinen Plocklista gick det inte att göra återutskrift.  

 

Inköp  
(Id:31196) Orderradens rabatt ingick inte i det inlevererade priset som visades i rutinen 

Inleveranslogg.  

(Id:31416) E-postadressen blev tom vid e-postande från bl.a. rutinen Påminnelse om leverans. Detta 

skedde om den aktuella e-postadressen hade flera val för Mottagare av i Kommunikation i 

Leverantörsregistret.  

(Id:31487) Nu används språket som är angett i Företagsinformation för att styra vilket språk som 

kontrollrapporter ska skrivas ut på.  

(Id:31550) I Registrera inköpsorder vid utskrift av operationslego saknade dokumentet sektionen 

Övrig orderinfo.  

(Id:32183) Ett programfel kunde uppstå i Registrera inköpsorder efter ändring av en utskriven och 

bekräftad inköpsorder. Detta skedde när användaren sparade, om transporttid var angiven och 

dokumentet Ändrad inköpsorder förbereddes.  

(Id:31704) Vid Spara som på en inlevererad inköpsorder med fiktiv artikel fick inte den fiktiva 

artikelns ingående artiklar på den nya ordern rätt resterande antal.  

(Id:32172) Hela à-priset visades som prisdifferens på en faktura kopplad mot inköpsorder om det 

fanns något annat pris att jämföra prisdifferens mot än leverantörspriset. Detta skedde om 

inställningen att bokföra prisdifferenser vid fakturaregistrering var vald.  

(Id:32364) När användaren i Registrera leverantörsfaktura delade en orderrad tillhörande en 

legoinköpsorder, kunde ett felmeddelande visas när detta sparades. 

(Id:31904) Vid makulering av leverantörsfaktura som var definitivbokad, skapades en felaktig 

makulering av preliminärbokningen av leverantörsfakturan.  
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Elektronisk fakturahantering  
(Id:31480) När användaren försökte definitivboka en leverantörsfaktura som var i obalans så 

försvann fakturabilden.  

 

Försäljning  
(Id:29684) Rader som lades till på ett fakturaunderlag i Direktregistrera faktura fick inte föreslaget 

leveransdatum som var samma som för raden ovanför.  

(Id:30965) En del små förbättringar har gjorts för Spara som på ett fakturaunderlag, bl.a. går det nu 

att byta kund innan fakturaunderlaget sparas.  

(Id:31045) Det gick inte att expandera summeringar vid selektering på fakturadatum i rutinen 

Faktureringslogg.  

(Id:31206) I Direktregistrera faktura visades fel antal i kreditdialogen då artikeln hade alternativ 

enhet.  

(Id:31225) På dokumentet Ordererkännande hade inte legeringstillägg samma önskade leveransdag 

som sin tillhörande artikelrad.  

(Id:31318) I rutin Leveransplanering, listtyp Ordervis plocklista, fungerade inte selekteringen för 

lagerplats.  

(Id:31360) Det gick inte att ta bort en delad kundorderrad.  

(Id:31426) I rutinen Direktregistrera faktura kunde ett valideringsfel visas som antydde att antal inte 

fick vara noll, även om antal var större än noll.  

(Id:31498) För artiklar med alternativ enhet visades fel enhet i flikarna Utleverans och Fakturering i 

rutinen Kundorderfråga.  

(Id:31499) I Skriv ut faktura inträffade ett programfel om användaren skapade en faktura i 

Granska/Godkänn faktura och samtidigt valde att skriva ut fakturan. Detta skedde om fakturan 

tillhörde ett annat lagerställe än det som användaren var inloggad i.  

(Id:31727) Om rader lades till på fakturaunderlaget visades ett felmeddelande i rutinen 

Granska/Godkänn faktura.  

(Id:31548) Om en artikel har en förvald pallflagga (under Spedition på fliken Försäljning i 

Artikelregister) så väljs nu denna pallflagga vid utskrift efter utleverans om inställningen Använd 

artikelns förvalda pallflagga är markerad.  

(Id:31563) Siffran på knappen för alternativa leveransadresser visades inte alltid korrekt vid byte av 

kund i Kundregistret.  

(Id:31644) Vid utleverans via plocklista kunde fel lagerplatser föreslås om systeminställningen 

Kontroll om negativt saldo genereras vid rapportering var inställd med alternativet Spärra.  

(Id:31685) Shift + F12 läste inte in den kund som var i fokus. I stället blev det alltid den första kunden 

i listan som lästes in.  

(Id:31721) I rutinen Säljstödsvy visade boxen Fakturor varje rad för alla fakturor med aktuell säljare.  
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(Id:31777) Om systeminställningen Kontrollera orderns/offertens antal mot min. kvantitet för 

lagerställe var satt till Nej, gavs en varning om orderradens antal understeg artikelns min. kvantitet.  

(Id:31824) Rutinen Leveransplanering hade validering på Person i alla listtyper. Nu är det bara i 

listtypen Plockplanering om systeminställning Tvingad identifiering av person vid utskrift av plocklista 

är aktiverad.  

(Id:31857) Underrader visades inte på dokumentet Samlingsföljesedel.  

(Id:31925) Lika många rader presenterades på fakturan i faktureringsloggen om kunden hade flera 

leveransadresser och användaren hade med kundgrupp i presentationen eller selekterade på 

kundgrupp i listan.  

(Id:31939) Det gick inte att söka bland leveransadresserna vid registrering av kundorder.  

(Id:32067) Ett felmeddelande visades i stället för en validering ifall användaren angav en felaktig 

kund i Registrera kundorder.  

(Id:32232) I rutinen Kundregister, i fliken Översikt, sorterades inte boxen Fakturor fallande på 

fakturanummer.  

 

Beslutsstöd  
(Id:22587) Om användaren lade upp en ny karta i Beslutsstödet och försökte använda den innan 

några inställningar gjorts så förekom det ett programfel.  

(Id:26670) Prestandaförbättringar har gjorts för inläsning av data i beslutsstödet.  

(Id:31317) Länderna Vatikanstaten och Seychellerna finns nu med som länder på kartan i 

beslutsstödet.  

(Id:31516) Det förekom ett programfel i Beslutsstödet om fälten för artikel- och kundkategori valdes 

som en kolumn.  

(Id:31708) Länder som inte längre finns men som har order i MONITOR orsakade ett programfel i 

beslutsstödet.  

(Id:31966) Uträkningen av pris i Beslutsstödet blev fel när det förekom två enheter.  

(Id:32265) Det förekom ett programfel när användaren lade till flera kolumner för kartan i 

Beslutsstödet.  

(Id:32457) Det kunde förekomma ett programfel när vissa alternativ valdes som kategoriaxel i 

Beslutsstödet.  

 

Lager  
(Id:31549) När användaren i rutinen Registrera ärende försökte ta bort ett ärende som var skapat via 

Spara som inträffade ett programfel.  

(Id:31399) När rutinen Priskorrigering öppnades så visades ett valideringsfel om den första prislistan 

hade annan valuta än företagsvaluta. 
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(Id:31772) I rutinen Sök i spårbarhet har prestandan förbättrats.  

(Id:31826) I rutinen Direkt lagerrapportering visas nu ett valideringsfel om användaren försöker göra 

uttag på spårbara artiklar som resulterar i ett negativt saldo.  

(Id:31842) Inlevererat pris lagrades felaktigt till lagerlogg vid inleverans av artikel med alternativ 

enhet.  

(Id:32013) Om användaren döpte om en artikel samtidigt som samma artikel var uppläst och 

editerades i ett annat fönster så gick inte artikeln att använda.  

(Id:32017) Vid byte av enhet för en artikel i rutinen Artikelregister visades enheten felaktigt i 

ändringsloggen.  

(Id:32079) Med systeminställning Använd orsak/kontering i Direkt lagerrapportering satt till Orsak 

gick det inte att inleverera till en ny lagerplats i Direkt lagerrapportering.  

 

Tidrapportering  
(Id:30501) I Attestera/Korrigera stämplingar så gick det att editera antal på eller radera ett arbete 

som den anställde var instämplad på.  

 

Redovisning  
(Id:31629) Projektredovisningen tog ej hänsyn till makulerade kundorderrader i kolumnen för 

Planerad intäkt.  

(Id:31914) Saldon för utgående och ingående moms i momsrapporten fick med sig verifikat med 

datum dagen efter beställt periodintervall.  

 

Generella register  
(Id:31956) I rutinen Villkor visas nu information om vilka kunder, leverantörer och lagerställen som 

använder Leveranssätt och Leveransvillkor som inte går att ta bort.  

 

Webb  
(Id:31854) Diverse förbättringar har gjorts rutinen Attestera faktura i webbklienten. T.ex. har 

layouten förbättrats och det visas nu en valutakod i dialogen för konto.  

(Id:31890) Enheter saknades i loggen för inventering i webbklienten.  

(Id:32109) Vissa skrivbordskomponenter medförde en tom bild när de visades i webbklienten.  

(Id:32222) Det gick långsamt att stämpla om många arbeten var startade samtidigt. 


