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Ändringar i MONITOR G5 version 2.15 
Nyutveckling 

Allmänt 

(Id:32207) Nu går det att söka på Postnummer, Stad och Region i MONITOR-sökning. 

(Id:32815) Nu finns det en ny knapp för att infoga dagens datum samt namnet på den inloggade 

användaren. Knappen finns i kommentarsrutor samt för radtyp 4 i orderrutiner. 

(Id:32248) I rutinerna Skriv ut kundorder, Skriv ut inköpsorder och Skriv ut offert går det nu att 

överstyra inställningen för visning av priser som ligger på ordern/offerten. 

 

Tillverkning 

(Id:18441) Kolumnen Tidigast leveransdatum i Registrera tillverkningsorder (LTK) har bytt namn till 

Tidigaste färdigdatum. 

(Id:21985) På de ställen där fältet Rapporteringstyp visades i loggar på operationer så visades texten 

"Avrapportering". Nu finns det egna texter för Stämpling och Korrigering så att det blir enklare att se 

hur loggarna har skapats. 

(Id:31406) I rutinen Ångra avrapportering så visas nu när artiklar har spårbarhet. 

(Id:32356) I rutinen Beredning går det nu att hantera intervall vid variantberedning mot 

Kundnummer och Revision. 

 

Inköp 

(Id:21715) Nu finns det stöd för Extra fält i inköpsdokument för Artikel och Leverantör. 

(Id:27332) Nu finns det stöd för att skapa utbetalningsfiler (pain.001.001.03) enligt Swedbanks 

ISO20022-format. Systemet stödjer även återrapportering av dessa betalningar via fil. För att hantera 

ISO-betalningar mot Swedbank krävs att anpassning nr 28 är inlagd i systemet. 

(Id:30891) Funktionen Byt leveransadress minns nu tidigare vald leveransadress i Registrera 

inköpsorder. 

(Id:31124) För inköpsorder är loggning av inköpsorderns aktiviteter införd. 

(Id:32828) Vid utbetalning via ISO-filer skickar systemet nu med information om leverantörens 

fakturanummer till betalningsmottagaren. 

 

Elektronisk fakturahantering 

(Id:31362) Till EFH finns nu tillägget Readsoft-till-MONITOR (31). Detta tillägg ger stöd för att läsa in 

Readsofts e-faktura (PDF och XML) i en XML-inkorg.  
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Försäljning 

(Id:26377) I denna version har en funktion för faktureringsplaner utvecklats. Faktureringsplaner 

används på de kundorder som ska faktureras helt eller delvis i förskott eller i efterskott. Exempel på 

en faktureringsplan är t.ex. 30 % i förskott, 60 % vid leverans och 10 % i efterskott efter 

slutbesiktning. Funktionen aktiveras via en ny systeminställning.  

OBS! Stöd för faktureringsplaner på inköpsorder (betalningsplaner) ingår inte i denna utveckling, 

utan kommer i en framtida version. 

Exempel på rutiner/funktioner som påverkats av utvecklingen: 

 Ny rutin: Faktureringsplaner. Här registreras mallar på faktureringsplaner som används vid 

orderregistrering. 

 Ny rutin: Faktureringsplanslista. Denna lista visar en översikt över order som har 

faktureringsplaner, med info om vad som är fakturerat, kvar att fakturera m.m. 

 Ny flik i Registrera kundorder: Faktureringsplan. I denna flik för order med faktureringsplan 

anges hur ordern ska faktureras. Innehåller även funktion för frisläppning av 

förskott/efterskottsfaktura m.m. I fliken Rader kan du välja vilka orderrader som ska ingå i 

faktureringsplanen. 

 Vid betalning av förskottsfaktura hanteras bortkontering av vilande moms samt obetalda 

förskott. 

 Ordererkännande och faktura innehåller ny information gällande orderns faktureringsplan. 

 Vid rapportering av utleverans skapas automatiskt avdragsrader på fakturaunderlaget som 

reducerar värdet för förskott/efterskott på leveransfakturan. Avdrag sker alltid 

proportionerligt utifrån värdet av det som utlevereras. 

 Leveransplanering och Rapportera utleverans kan ge spärr för utleverans om förskottsfaktura 

inte är betald. 

OBS! Följande funktioner gällande faktureringsplaner saknas i 2.15 men är exempel på sådant 

som kommer att utvecklas i framtida versioner av systemet: 

 Konvertering av faktureringsplaner från G4 

 Faktureringsplan på offert 

 Likviditetsprognos 

 Projektredovisning (justera avläsning av förväntat utfall) 

 Kontering mot ordernummer 

 Frisläppning av fakturaunderlag via Faktureringsplanslista 

 Avstämningslista i Faktureringsplanslista 

 Kopiering av faktureringsplanen på kundorder vid Spara som. 

(Id:30873) Det har gjorts vissa förändringar kring fältet Dokumentvariant vad gäller 

fakturadokumenten: 

 Dokumentvariant som väljs i Direktregistrera faktura lagras nu ned på fakturaunderlaget. 

Tidigare slog inte byte av variant igenom på utskriften. Nu kommer fakturan efter 

godkännande att vara baserad på den valda dokumentvarianten. 

 Nu går det även att byta dokumentvariant i rutinen Granska/Godkänn faktura. 

 Val av dokumentvariant har tagits bort i rutinen Skriv ut faktura. Dokumentvariant kan 

istället väljas i tidigare steg (enligt punkterna ovan). 
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(Id:31125) För kundorder och inköpsorder är loggning av ändringar på aktiviteter införd. 

(Id:32530) På pallflaggor visas nu det utlevererade antalet i den artikelenhet som finns angiven som 

utleveransenhet i rutinen Artikelregister. 

(Id:32572) I Faktureringslogg finns nu selekteringsraden Leveransadress - Namn tillgänglig i 

backstage. 

(Id:32802) Vid utleverans via plocklista föreslås nu Antal på plocklista även för artiklar som har 

spårbarhet. 

 

Beslutsstöd 

(Id:32263) Nu finns möjligheten att välja hur många år bakåt med data som ska hämtas till 

beslutsstödet. 

 

Lager 

(Id:31705) Nu summeras inte längre ledtid på lagerorder som artikelns ledtid + intern leverantörs 

transporttid. Nu fungerar lagerorder på samma sätt som inköpsorder gällande ledtid och 

transporttid. Detta gäller tilläggsfunktionen Lagerställe. 

(Id:32423) En ny rutin har lagts till Beräkna orderkvantitet. I denna rutin genomförs beräkningar av 

artiklarnas orderkvantitet. Syftet är att räkna fram en kvantitet som minimerar kostnaderna för 

lagerhållning och anskaffning. Denna kvantitet används sedan vid behovsplanering och kalkylering. 

(Id:32531) Det finns nu stöd för utskrift av fler fält i rutinen Skriv ut pallflagga – Artikel. Dessa är: 

Förvalt leverantörsnummer, Förvalt leverantörsnamn och Säkerhetslager. Dessa fält läggs till genom 

rutinen Dokumentmallar. 

 

Tidrapportering 

(Id:19852) Utskrifter från listtypen Stämplingar i rutinen Stämplingslogg har gjorts mer lättlästa.  

(Id:32389) Nu finns en ny rutin som heter Ångra arbetsstämpling. I den går det att ångra stämplingar 

med spårbara och ej spårbara material. Stämplingar som bara innehåller tid går inte att ångra, utan 

dessa hanteras fortfarande i Attestera/Korrigera stämplingar. 

(Id:33216) I Attestera/korrigera stämplingar går det nu att i fliken Korrigera arbete ändra datum för 

när arbetet avslutades. Det finns ett nytt fält för det under Mer Info. 

 

Generella register 

(Id:25796) Gränssnittet i rutinen Inställningar för export/import har förbättrats och gjorts mer 

enhetligt. 

(Id:31858) I dialogen för byte av valuta i rutinen Företagsinformation har konsekvenserna av 

valutabytet förtydligats i text. 
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Webb 

(Id:32758) I rutinen Attestera leverantörsfaktura har vissa förbättringar avseende konteringar införts. 

Numera finns det knappar för att editera och ta bort på konteringsraderna. När användaren lägger 

till/editerar en kontering får den fokus direkt på fältet kontonummer. Sök och hämta i fältet 

kontonummer har förbättrats och det finns en knapp för att rensa i fältet för kontering. 
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Rättningar 

Allmänt 

(Id:31417) Det svarta temat kommer från och med denna uppdatering inte gå att välja. Anledningen 

till detta är att det saknas en del komponenter för att temat ska fungera fullt ut. Har användaren 

temat sen tidigare kommer det att behållas tills användaren har valt ett annat tema. 

(Id:33084) Filer som hanteras av den utökade filvisningen följde inte med vid utskrift. 

(Id:26345) Hantering vid tillägg och borttag av fiktiva artiklar och dess underrader har förbättrats. 

(Id:27296) Datumväljare gick inte att stänga med knappen Escape. 

(Id:31530) Det förekom ett programfel när användaren selekterade på kategori samt lämnade 

selekteringsfältet med Tab eller Enter. 

(Id:32451) Om en användare med integrerad inloggning avbröt inloggningen kunde det förekomma 

ett programfel. 

(Id:32761) I Skriv ut offert och Skriv ut förfrågan ställdes inte inställningarna Prisuppgift ut och 

Totalsumma ut in enligt motsvarande fält i rutinen Dokumentinställningar. Dessa inställningar har 

blivit omdöpta till Visa priser och Visa totalsumma. 

(Id:32772) Det förekom ett programfel när användaren klickade på undernivåer i summerade listor. 

(Id:32811) Rutan som visar tips till användaren dök inte upp direkt i rutinen Inställningar för 

export/import. Detta fenomen kunde även förekomma i andra rutiner. 

(Id:32916) Det förekom ett programfel om en artikelrad med en fiktiv artikel togs bort innan den blev 

inläst. 

(Id:32940) E-postprogrammet startade inte då filer som skulle följa med som bilagor var lagrade i en 

undermapp till den upplagda sökvägen. 

(Id:32970) Länken från Artikelkopplingar i sidopanel fungerade inte från Kundregister och 

Leverantörsregister. 

(Id:32976) Filtrering på datum fungerade inte i listor då även klockslag felaktigt kom med. 

(Id:33248) Vissa poster gick inte att läsa in i testföretaget även fast dom dök upp i Sök & hämta. 

(Id:33288) Undermappar med samma namn som mappen de låg i, visades inte vid koppling av filer. 

 

Tillverkning 

(Id:31205) Om systeminställningen Slå ihop samma material från fiktiva artiklar var aktiverad fanns 

materialrader med antal 0 ändå med på order. 

(Id:32212) Tillverkningsorder omsorterades inte enligt ändrade operationsnummer när ändring 

gjordes i Registrera tillverkningsorder eller genom synkronisering. 

(Id:32267) I rutinen Operationslegodokument/Avsänt fungerade inte utskrift av kopplade filer. 
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(Id:32276) I rutinen Beredning kunde en fiktiv artikel som var ingående i en fiktiv artikel orsaka 

felmeddelande under vissa förutsättningar. 

(Id:32527) När användaren delade rad vid koppling av leverantörsfaktura mot inköpsorder avseende 

ett legoinköp, fick användaren med sig för hög kostnad som avrapporterad kostnad på den aktuella 

operationen på tillverkningsordern. 

(Id:32534) I rutinen Orderförteckning – Tillverkning, listtypen Detaljerad, visades inte alla kolumner i 

grupperingshuvudet. 

(Id:32754) Utskrift (via e-post) av Följesedel (op.lego) fick inte förvald e-postadress om det fanns på 

kommunikationsadressen. 

(Id:32776) Rutinen Tillverkningsorderförslag visade inte att artikeln var spärrad för Registrera 

tillverkningsorder. 

(Id:32808) I rutinen Materialklarering kunde ett felaktigt valideringsfel visas om användaren hade 

spårbart material. 

(Id:32866) Vid simulering av en konfigurerad artikel, gick det inte att öppna konfigurationen för att 

göra sina val. Simuleringen låste sig och det gick inte att komma vidare. 

(Id:32874) När användaren i rutinen Beredning ändrade artikeltyp från Tillverkad till Köpt sattes inte 

MO-påslag på artikeln. 

(Id:32950) Serienummer visades inte på dokumentet Plocklista – Tillverkning. 

 

Inköp 

(Id:31686) I listtyperna Åldersanalys – Detaljerad och Summerad i Leverantörsreskontralista visades 

även makulerade fakturor om användaren hade makulerat fakturan innan den definitivbokats. 

(Id:32127) Vid kassation i Mottagningskontroll så kunde alla kassationskoder väljas, de filtrerades 

inte på typ. 

(Id:32366) I rutinen Utbetalningar, fliken Återrapportering via fil, med formatet ISO Nordea så 

hämtades inte sökvägen till återrapporteringsfilen enligt det som angivits i Inställningar för 

export/import. 

(Id:32717) Vid girering via Nordeas ISO-betalningsfiler skickades fel information gällande 

avsändarens konto. 

(Id:32864) Vid inleveransrapportering av en inköpsorder med en orderrad med radtyp 2, så blev det 

ett programfel när pallflagga visades. 

(Id:33021) Det gick inte att byta leverantör i fältet Betala via i Leverantörsregistret. 

 

Elektronisk fakturahantering 

(Id:32523) Rutinen Leverantörsfakturalogg, listtypen Summerad, fick ett programfel om användaren 

markerade en rad och valde att visa fakturainformation. 
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Försäljning 

(Id:31211) Ångra utleverans fick ett programfel när användaren ångrade en leverans där artikelrad 

som skapar serienummer vid utleverans lagts till. 

(Id:31597) Artikelradens klarerade antal räknades inte in i det tillgängliga saldo som visades i den 

ordervisa plocklistan i rutinen Leveransplanering. 

(Id:31994) Om radtyp 1 ändrades till radtyp 2 och en annan enhet valdes kunde antalet bli felaktigt i 

Registrera kundorder. 

(Id:32243) Vid användning av påslag i Registrera offert, blev inte priset beräknat om annan valuta 

användes. Omberäkning ska ske m.h.a. valutakurs och artikelns standardpris. 

(Id:32076) Kopplade filer kom inte med vid e-postande av faktura. 

(Id:32189) Vid registrering av en kundorder med prisstrategi inställd till standardpris, hämtades 

priset från standardpriset. Ändrades antalet på kundorderraden, ändrades priset från standardpriset 

till det kundkopplade priset. 

(Id:32281) Avstämningslista i Kund- och Leverantörsreskontralista visade inte rätt saldo enligt 

huvudboken om systemet hade ingående balanser på underdimensioner som t.ex. kostnadsställe 

eller kostnadsbärare. 

(Id:32319) Orderförteckning – Försäljning räknade ut täckningsbidraget felaktigt då kundorderns 

valutakurs skiljde sig från företagsvalutan. 

(Id:32425) Användaren fick felmeddelande vid godkännande av faktura som var belastad av 

faktureringsavgift om det var inställt 0,00 kr i faktureringsavgift i systeminställningarna. 

(Id:32428) Urval för kundorder och artikel gick inte att använda i Faktureringsloggen. 

(Id:32438) Vid länkning från t.ex. Kundregister till Faktureringslogg fick användaren ett programfel. 

(Id:32785) I rutinen Kundregister så visades inte alla fakturor i fliken Översikt. 

(Id:32505) Rader med 0 i antal att leverera kom felaktigt med på plocklistan i rutinen 

Leveransplanering. 

(Id:32517) Om användaren sparat som på ett fakturaunderlag skapat via utleveransrapportering från 

en kundorder, så skapades en kundorder som inte såg ut att vara skapad från Direktregistrera 

faktura, utan från rutinen Registrera kundorder. Detta medförde att ordern låg kvar även om 

användaren ångrade utleveransen. En sådan order som skapas på bakgrund av ett underlag skapad i 

Direktregistrera faktura, ska tas bort vid ångrande av utleveransen. 

(Id:32719) Användare med endast läsrättigheter fick ett programfel när de öppnade rutinen 

Registrera kundorder. 

(Id:32568) E-postadressen hämtades felaktigt från orderkunden och inte från fakturakunden vid 

faktureringen. Detta skedde om systeminställningen Mottagare av faktura via e-post hämtas från var 

inställd till Kundregister och om användaren hade valt en annan fakturakund än orderkunden. 

(Id:32801) Ett programfel kunde uppstå i rutinen Granska/Godkänn faktura om underrader som 

legeringstillägg och emballage fanns på fakturaunderlag. För att felet skulle uppstå krävdes det även 

att inställningen Visa serienummer var aktiverad på dokumenttypen Faktura. 
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(Id:33009) Granska/Godkänn faktura fick valideringsfel på utlevererade artiklarrader där saldo var 0 

och flytande lager samt batchspårbarhet tillämpades. 

(Id:33134) Det var möjligt att skapa fakturarader med noll i antal, vilket gav valideringsfel i 

Granska/Godkänn faktura och Direktregistrera faktura. Det skedde när en underrad, t.ex. 

emballageartikel, rapporterades som 0 i Antal att leverera i Rapportera utleverans. 

(Id:33228) Enheten som visades under knappen för lagerplats i rutinen Rapportera utleverans 

uppdaterades inte när enhet på raden ändrades. 

(Id:32603) I Rapportera utleverans kunde ett programfel uppstå vid utleverans via plocklista. Det 

uppstod om användaren försökte utleverera flera plocklistor som hade rader från samma order. 

(Id:33231) Kopplade textrader, som t.ex. extra benämning, kom inte med på faktura. Detta hände när 

order togs ut på plocklista i Leveransplanering och utlevererades i Rapportera utleverans. 

(Id:32870) Det kunde uppstå ett programfel när Dokumentfliken i Registrera lagerorder – Försäljning 

markerades. 

 

Beslutsstöd 

(Id:32279) I beslutsstödsrutinerna var datumet Från i Tidsperiod alltid 2016-01-01. Det är nu ändrat 

till dagens datum minus två år. 

 

Lager 

(Id:23492) När användaren raderade en tillverkningsorder med serienummerspårbarhet så raderades 

inte serienumren från rutinen Serienummer/Batch. 

(Id:28390) I fliken Lista i Nettobehovskörning visades fel ikon för tillverkade lagerförda artiklar. 

(Id:32254) Valbara kolumnerna Senaste försäljningspris och Senaste inköpspris är borttagna från 

Artikellista eftersom de inte uppdaterades. 

(Id:32921) Sök & ersätt fungerade inte på kolumnen Artikeltyp i rutinen Artikellista. 

(Id:32668) Validering av batch skedde felaktigt för spårbara artiklar när saldo 0 inventerades till 0. 

Valideringen är borttagen och nu behöver inte batch anges. 

(Id:32699) Legoartiklar undantogs från systeminställningen Förvald artikelstatus för ny artikel, 

legoartiklar fick alltid status Normal. 

(Id:32812) I rutinen Inventering i lista kunde ett programfel inträffa vid inventering av artiklar med 

batchspårbarhet. 

(Id:32819) När användaren i rutinen Registrera ärende valde att kopiera Faser och Aktiviteter vid 

Spara som, kopierades även Faser och Aktiviteter från förvald mall i Grunddata – Ärende. 

 (Id:33166) I Artikelregister, under knappen Hyperlänkar gick det inte att ta bort rader. 
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Tidrapportering 

(Id:32268) Det blev felberäknad tid på en närvarostämpling ifall den som stämplade hade minusflex 

och övertid samma dag. Det gällde bara när det var aktiverat att minusflex inte ingår i dygnsmåttet. 

De beräknade lönearterna var inte påverkade utan räknades rätt i alla fall. 

(Id:32955) Det uppstod problem med att stämpla nästkommande dag ifall den sist förekommande 

närvarostämplingen hade raderats i Attestera/korrigera stämplingar medan den anställde 

fortfarande var närvarande. 

 

Redovisning 

(Id:20999) Det krävdes flera försök innan det gick att ta bort K-/I-typ på projekt i rutinen Kontoplan. 

(Id:30673) Vår referens och Kundens referens förekom två gånger bland selekteringarna i rutinen 

Projektuppföljning. 

(Id:31508) När användaren selekterade på datumintervall i rutinen Tidsuppföljning, för listtyperna 

Summerad – Periodisk eller Detaljerad – Periodisk, kunde utfall som inte var inom det sökta 

datumintervallet felaktigt följa med. 

 

Generella register 

(Id:28956) Det förekom problem med fokus på raderna i rutinen Filsökvägar. 

 

Webb 

(Id:32440) Bokstaven Ö visades som O i Närvarotablån på grund av platsbrist. 


