
2018-05-23 

 

Ändringar i MONITOR G5 version 2.16 
Nyutveckling 

Allmänt 

(Id:26372) Vidareutveckling av faktureringsplaner 

Kontering mot ordernummer 

I Kontoplan går det nu att aktivera kontering mot ordernummer. Funktionen kan användas på konton 

avseende för- och efterskott som används vid faktureringsplaner. När ordernummer är aktiverat på 

dessa konton gör systemet automatiskt en kontering mot ordernummer i samband med fakturering 

och betalning. Syftet med att kontera mot ordernummer är att söka reda på och stämma av bokfört 

värde per kundorder på dessa balanskonton. På längre sikt kommer ordernummerkontering att 

utökas till att användas på fler typer av konton. 

I samband med denna utveckling har vissa rutiner kompletterats med att hantera ordernummer i 

konteringen, t.ex. Registrera verifikationer, Verifikationslista, Huvudbok och Saldofråga. Dessutom 

har en ny presentation tillkommit i Verifikationslista, för listtyp Avstämning öppna poster, kallad 

Summerad på ordernummer. Denna lista visar vilka order som har kontering mot ordernummer där 

saldot på ordern inte är noll. En utökad avstämningsfunktion kommer att utvecklas i nästkommande 

version. 

Fakturatexter på förskotts-/efterskottsfaktura 

Vid frisläppning av förskott/efterskott kan systemet nu skapa textrader på fakturan som visar olika 

information om ordern, t.ex. orderradsinformation, projekt, godsmärke m.m. Detta ställer du in i 

rutinen Faktureringsplaner. 

Redigera benämningar 

I fliken Faktureringsplan i Registrera kundorder går det nu att redigera benämningen på 

tjänsteartiklar som används i planen. 

Följesedel 

Vid utleverans av order med faktureringsplan döljs avdragsrader avseende förskott/efterskott på 

följesedeln. 

Likviditetsprognos 

Nu tar likviditetsprognosen hänsyn till faktureringsplaner på kundorder. I detta fall tar prognosen 

hänsyn till faktureringsperioden på delfakturor avseende förskott/efterskott. Även leveransfakturan 

tar hänsyn till avräkning av förskott/efterskott. 

Faktureringsplanslista 

Denna lista har kompletterats med en summerad listtyp. 

Projekt 

Hämtning av kostnader och intäkter till projekt tar nu hänsyn till faktureringsplan på kundorder. 
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(Id:27970) Nu har fälten Skapad av, Senast ändrad av och Utskriven av i rutinfoten fått en fast bredd 

och de är alltid synliga. 

(Id:30526) Nu följer Extra fält med vid Spara som. 

(Id:31005) Validering mot mellanslag som första eller sista tecken är inlagt i många register. 

Exempelvis för kund, leverantör, artikel och i orderrutiner. 

(Id:33277) Hanteringen av utskrifter och exporter vid förhandsgranskning har gjorts snabbare. 

(Id:33380) Nu går det att sortera samt filtrera i anpassade rapporter. 

(Id:33577) Knapprubriker blir nu gråa om tillhörande knapp är inaktiverad. Samma sak gäller om en 

knapp döljs, då döljs även knapprubriken. 

(Id:33724) Samtliga pallflaggor av typen etikett har ändrat orientering från liggande till stående. Det 

innebär att det nu enklare går att skriva ut dessa på etikettskrivare, t.ex. av typen Zebra. 

 

Tillverkning 

(Id:33175) Rutinen Ångra avsändning har tillkommit för att ge möjlighet att ångra avsändning på 

lego-operationer. Det går att ångra valfri avsändning ända fram tills dess att inleverans har gjorts. 

(Id:33619) Vid design av egna dokument är det nu möjligt att välja att ta med data från Extra fält på 

artikel på tillverkningsorderdokumentens huvud. 

(Id:33639) Nu går det i rutinerna Avrapportera material och Avrapportera tillverkningsorder att 

rapportera materialuttag av spårbart material som är kopplat till legooperation. 

(Id:33752) Nu finns det en ny systeminställning: Avrapportera material vid avsändning av lego. 

(Id:33771) I rutinen Körplanslista visas nu stämplingsstatus i listan och det går även att selektera på 

Pågående/Utstämplad och Vilande. 

 

Inköp 

(Id:33031) Tillåtna betaltypskoder har utökats för att hantera återrapportering av LB från 

Handelsbanken. 

(Id:33374) I rutinen Orderförteckning – Inköp finns en ny listtyp som heter Beläggningsplan. Den 

visar den planerade hanteringstiden för de inleveranser som kommer att ske enligt orderstocken. 

Vanliga inköp, lagerorder samt avsändning och inleverans av legoorder är med i beräkningen. 

(Id:34027) Utseende-förändringar har gjorts i Importera leverantörsfaktura-fönstret för att bättre 

nyttja utrymmet. 
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Försäljning 

(Id:34181) Nu finns rutinen E-postutskick – Kund. Den används för att generera urval av kunder för 

riktade utskick. 

(Id:10872) Sändningsförteckning visar nu mer data om sändningar. Listtypen Standard har nu även 

information om totalvikt, leveransadressens ort, avsändarreferens och mottagarreferens. Ett flertal 

andra fält går att lägga till i egen lista. 

(Id:20279) I Rapportera utleverans går det nu att använda serienummer som tidigare utlevererats. 

Per serienummer går det att välja om ägarbyte ska utföras. 

(Id:26532) I fliken Rader i Registrera kundorder finns en ny filterknapp i verktygsfältet för att välja om 

slutlevererade rader ska visas. 

(Id:27674) Utseende-förändringar har gjorts i Importera kundorder-fönstret för att bättre nyttja 

utrymmet. 

(Id:32696) Funktionen Byt leveransadress minns nu tidigare vald leveransadress i Registrera offert. 

(Id:33448) Decimalhanteringen är ändrad på faktureringsplaner som faktureras i annan valuta än 

företagsvaluta. 

(Id:33583) Nu finns möjligheten att selektera på Plocknummer i rutinen Skriv ut leveransdokument. 

(Id:33736) Nu finns möjligheten att skriva ut pallflaggor via Leveransplanering för listtyperna 

Plockplanering och Pågående plockning. Detta sker genom val av dokumenttyp i inställningarna i 

utskriftsfliken. 

(Id:34128) Beläggningsplan i rutinen Leveransplanering hanterar nu radtyp 2 som en orderrad och 

ett kolli vid beräkning av plocktid och vid summering av antal rader och kollin. 

 

Beslutsstöd 

(Id:33885) Frasen Leverantörsnummer är ändrad till Leverantörsnummer/Alias i Beslutsstödet. 

 

Lager 

(Id:34310) I rutinen Inventering i lista, listtypen Skapa inventeringsunderlag, har selekteringsraden 

Säkerhetslager lagts till i backstage. 

 

Tidrapportering 

(Id:32844) I rutinen Attestera/Korrigera stämplingar går det nu att radera arbetsstämplingar även 

när det finns materialuttag till operationen. 

(Id:33732) Nu finns det en ny inställning i rutinen Parmetergrupper under sektionen 

Arbetstidsförkortning. Där är det nu valbart om Arbetstidsförkortning ska utgå för helgdagar. Det 

gäller alltså de helgdagar som infaller på den anställdas normala arbetstid, t.ex. långfredag och 

midsommar. 
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Generella register 

(Id:33127) I Inställningar för export/import har fält för Katalog bytt namn till Sökväg. 

(Id:33410) Nu finns möjligheten att dölja kolumner på anpassade rapporter. 

(Id:34083) I rutinen Användare har sektionen Förval tagits bort. Förutom Verifikationsnummerserier 

har de olika typerna lagts under knappen Förvalda order/-posttyper som ligger direkt under Allmänt. 

 

Webb 

(Id:32419) Stämplingen i webbklienten har fått bättre prestanda. 
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Rättningar 

Allmänt 

(Id:21506) I vissa listor kunde texten för vissa kolumner bli placerad olika i höjdled. 

(Id:24677) Om användaren valde att exportera listor till Excel med selektering på en egen sida blev 

bara selekteringen exporterad. 

(Id:32314) Leveranstidskontrollen kontrollerade även artiklar utan saldohantering. Numera får dessa 

alltid diff. = 0. 

(Id:32412) Export till Excel från Förkalkyl och Efterkalkyl saknade data. 

(Id:32924) Det inträffade ett programfel vid byte av radtyp på fiktiv artikel vid orderregistrering. 

Detta gällde både i Inköpsmodulen och Försäljningsmodulen. 

(Id:33379) Om användaren i backstage på en listrutin ville ta bort en kolumn ur listan så kunde det 

förekomma ett programfel om användaren nyttjade dra-och-släpp för att göra detta. 

(Id:33433) Vid byte mellan olika listtyper kunde kortkommandot Ctrl + [nummer] för att byta flik 

sluta fungera. 

(Id:33455) Utskrift av kopplade filer skalades inte till pappersstorleken. 

(Id:33905) Pappersformatet vid utskrift från listor var felaktigt. 

(Id:33542) Vissa ändringar av filtreringen i listor orsakade ett programfel. 

(Id:33623) Fritext i e-postmeddelande fungerade inte då e-post skickades med knappen ovanför 

förhandsgranskningen. 

(Id:33651) Inställningarna Visa priser och Visa totalsumma gick inte att spara för dokumenten i 

Registrera inköpsorder, Registrera kundorder och Registrera förfrågan. 

(Id:33704) Det förekom ett programfel om Sök rutin (Alt + D) användes och det saknades 

översättning av rutinnamn för en anpassad rapport. 

(Id:33751) Det förekom ett programfel om användaren la till en kryssruta som första rad i 

selekteringen för en lista. 

 

Tillverkning 

(Id:33236) Om Uppdateringsbar aktiverades i rutinen Beläggningsplan kunde ett programfel inträffa 

då listan hämtades. 

(Id:33581) I Beläggningsplan visades kapacitet = 0 för aktuell dag när produktionsgruppen hade 

Timplanering eller Kapacitet via schema. 

(Id:33502) Om produktionsgruppen hade Timplanering eller Kapacitet via schema kunde 

Beläggningsplan visa beläggningen felaktigt. 

(Id:33573) I rutinen Produktionsgruppsregister gick det ej att välja alternativen Timplanering eller 

Kapacitet via schema. 
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(Id:33525) Hantering av styck- och ställtid för alternativa produktionsgrupper var felaktig om 

tidsenhet byttes på operationen. Detta kunde bl.a. leda till fel i Leveranstidskontrollen. 

(Id:33245) Villkoren Kundnummer och Revision i kombination med understreck och procent i 

Beredning fungerade ej. 

(Id:33609) I Registrera tillverkningsorder fungerade inte datumändring i Startdatum och Färdigdatum 

korrekt. Ordern blev inte parallellförflyttad, expanderad eller komprimerad på rätt sätt. 

 

Inköp 

(Id:32918) Vid e-postande av Ändrad inköpsorder så följde inte e-postadress från ordern med. 

(Id:32974) Påminnelse om leverans visade ej alla order vid flera dokument till samma leverantör. 

(Id:33428) Felaktig text visades för leverans på dokument i Påminnelse om leverans. "... från oss" har 

ändrats till "... oss tillhanda". 

(Id:33414) Det gick inte att koppla ett certifikat med hjälp av filkopplingar i Rapportera inleverans. 

(Id:33934) Registrera inköpsorder och Registrera förfrågan läste inte in Kundnummer speditör vid 

byte av Leveransvillkor. 

 

Elektronisk fakturahantering 

(Id:33347) I rutinen Attestinställningar – EFH gick det inte att byta användare på en attestkod även 

om den inte var använd i någon attestlista. 

 

Försäljning 

(Id:33285) Registrera sändning visade ibland valideringsfel efter utskrift av fraktdokument, trots att 

inget var felaktigt. 

(Id:33543) Det skapades inte faktureringslogg på fakturarader för förskott och efterskott. 

(Id:33323) Vid kreditering av ett förskott eller efterskott på en faktureringsplan, togs tillhörande 

avräkningsrad bort på leveransfakturan. 

(Id:33427) Vid kreditering av ett förskott eller efterskott fick fakturaunderlaget och den skapade 

kundordern faktureringsplan på sig. 

(Id:33547) Användes en annan momskod eller en annan enhet (än den på förskottstjänsten) på 

kundorderrader som ingick i faktureringsplanen inträffade ett programfel vid visning av 

fakturadokumentet. 

(Id:32487) Fiktiva artiklars underrader tog inte hänsyn till saldot när disponibelt skulle räknas ut i 

Registrera kundorder och Direktregistrera faktura. 

(Id:30943) Vid flera lagerplatser med samma batch så visades samma saldo för alla lagerplatser i 

Direktregistrera faktura. 
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(Id:31256) Leveransplanering visade inte obekäftade kundorderrader. Nu visas dessa under 

sektionen Obekräftade om kundorder har status Leveranstid kan ej bekräftas eller om orderraden 

saknar leveransdatum. 

(Id:32773) Rapportera utleverans använde inte antal/kolli och emballageartikel från kundkopplingen 

för att generera emballagerader. När inte kundkoppling fanns för aktuell kund och en 

emballageartikel angetts men utan antal/kolli, föreslogs lika många kolli som antal som levereras. Nu 

föreslås 1 antal av emballaget för orderraden i Rapportera utleverans, om inget värde finns i 

antal/kolli under fliken Försäljning i Artikelregister. 

(Id:32868) Rapportera utleverans visade fel värde i Summa rest. och Summa utlevererat i fliken 

Rader, om artikel angavs i alternativ enhet. 

(Id:33229) Ändrades enhet i Rapportera utleverans stod det ursprungliga à-priset kvar även om det 

fanns en omräkningsfaktor. 

(Id:33230) Rapportera utleverans omberäknade inte standardpris med omräkningsfaktorn vid byte av 

enheter. 

(Id:32863) Hade det skapats en sändning med informationskälla av typen Kund, då gick den inte att 

hitta i Sändningsförteckning. 

(Id:32869) Under plockning på kundorderrader visade fel antal om alternativ enhet användes. 

(Id:32890) Godsmärket i fliken Huvud i Registrera Lagerorder – Försäljning, kom inte med på 

dokumentet. 

(Id:32933) Ett felmeddelande kunde visas vid godkännande av räntefaktura om kunden hade 

inställning om betalningspåminnelse aktiverat. 

(Id:33044) Offertförteckningens lista Summerad, med presentationen Summerad på kund, visade 

flera grupperingsrader för samma kund. 

(Id:33179) I Granska/Godkänn proformafaktura kunde ett programfel inträffa om order hade rader 

som var i status Pågående plockning. 

(Id:33426) Om radtyp 1 byttes till radtyp 2 och artikelnummer tömdes så visades ändå 

artikelnummer på dokument i Registrera kundorder. 

(Id:33518) Fakturadokument visades inte alltid i sin helhet vid återutskrift. 

(Id:33576) Projekt konterades inte på leveransfakturans avräkningsrad för förskottet på 

faktureringsplaner, när systeminställningen Använd skilda konton för fakturerade och betalda 

förskott var aktiverad. 

(Id:33635) Vid utskrift (via e-post) av faktura exporterades inte radtyp 2 i XML-filen. 

(Id:33637) Kundens ordernummer kopierades inte vid kreditering av faktura. 

(Id:33677) Ett fel uppstod vid utleverans av kundorder då kundorderraden var registrerad med en 

enhet som tagits bort från artikeln. Nu omberäknas föreslaget antal till den enhet som allmänt 

används för artikeln vid utleverans. 

(Id:33870) Pallflaggor skapades för emballageartiklar. 
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(Id:33951) I Leveransplanering, listtypen Ordervis plocklista, visades ett felaktigt Antal att leverera 

och Tillgängligt saldo när alternativ enhet användes. 

(Id:34000) Vid kreditering av en faktura via funktionen att ange debetfakturanummer, visades ett 

felmeddelande om artiklarna som krediterades hade spårbarhet och lagerplatser. 

(Id:34026) Prestandan har förbättrats när användaren aktiverat LTK och använder Sök & ersätt för 

Leveransdatum på kundorder med många rader. 

 

Beslutsstöd 

(Id:33700) Ett programfel kunde uppstå vid datautvinning då fler än 25 bolag valdes. 

(Id:33932) I Beslutsstödet under Inställningar i backstage, kunde det förekomma ett programfel vid 

ändring av selekteringar för boxar. 

 

Lager 

(Id:33516) I Nettobehovskörning fungerade det inte att filtrera på kundorder. Listan visade rätt 

artiklar men körningen gjordes ändå på alla artiklar. Nu körs beräkningen på rätt urval när filtreringen 

sker på kundorder. 

(Id:33523) Rutinen Artikellista, listtyp Lagersaldo, filtrerade bort dubbletter av lagerplats då flera 

lagerplatser hade samma lagerplatsnamn och samma saldo. 

(Id:33906) PIA-listan visade inte strukturorder som hade rapporterats på sista operation på en 

undernivå men som saknade rapporteringar på högsta nivå. Detta gällde bara då listan värderades till 

Aktuellt värde. 

PIA-listan avräknade inte värdet för halvfabrikat som var färdigtillverkade vilket gjorde att 

summeringen av ordervärdet blev för högt. Nu inkluderas detta i kolumnen Lageringång för att 

kompensera för att de samtidigt har ett värde i Lagervärdelistan. 

(Id:34025) Inställningen Automatisk inleverans av lagerorder öppnade inte rutinen Rapportera 

inleverans från Rapportera utleverans. 

 

Tidrapportering 

(Id:33647) I rutinen Stämplingslogg visades ingen övertidskod i kolumnen ÖT-kod efter då den 

anställda stämplat övertid efter schemats slut. 

(Id:33898) Det saknades spärr på att spårbart material måste vara rapporterat när användaren 

rapporterade antal i lagerplatsrutan i Stämplingsterminalen. 

(Id:33709) Om användaren glömde att stämpla ut på en övertidsstämpling på en arbetsfri dag, så 

blev det efter kvittering av sluttidpunkt felaktigt ut-datum vilket gav en stämpling på mer än 24 

timmar. 
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Redovisning 

(Id:32847) Vid byte av konto i Registrera verifikationer, från ett valutakonto till ett konto utan 

valutakoppling sattes inte valutakursen korrekt. 

(Id:33456) I Projektregister visades inte korrekt legokostnad avseende planerat/utfall/förväntat utfall 

då legokostnad hämtades från tillverkningsorder. 

(Id:33716) Det inträffade ett programfel i Direkt projektrapportering om användaren angav ett 

anställningsnummer som inte fanns registrerat. 

(Id:33550) Då knappen Kopiera sektion användes i rutinen Skapa redovisningsrapport, kunde det i 

vissa lägen bli fel sektions-id. 

(Id:34122) Om den inbyggda budgettypen inte var aktiv så visades ett felmeddelande i Skapa 

redovisningsrapport när rutinen startades om. 

(Id:34123) I Skriv ut redovisningsrapport gick det inte att skriva ut rapporten på ett annat språk trots 

att det valts i selekteringen. Utskriften blev alltid enligt valt språk i backstage. 


