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Ändringar i MONITOR G5 version 2.9 
Redovisning 

Stöd har införts för budget i Redovisningen. Denna utveckling innebär förändringar i ett antal rutiner 

och här följer en kort beskrivning av vad som är nytt.  

 Ny rutin har lagts till: Grunddata – Budget. Syftet med denna rutin är att registrera 

grundtabeller för budget i redovisningen. Rutinen består av två flikar. I fliken Budget 

registreras budgetnummer. Det går att registrera flera budgetar parallellt. I fliken 

Budgetkurvor registreras de budgetkurvor som ska hanteras i systemet. 

 Budgetkurvor kan även registreras i rutinen Budgetkurvor i Generella register. Registreringar i 

båda rutinerna hamnar i samma register.  

 I rutinen Kontoplan finns ett nytt fält i fliken Allmänt. Där anges en budgetkurva på kontot. 

Budgetkurvan kommer att vara förvald när en ny budget skapas på kontot i fliken Budget och 

på sikt även vid import av budget från fil. 

 I fliken Budget registreras en budget manuellt på kontot. Där anges vilket budgetnummer 

och vilken budgetkurva som ska användas. Det går också att registrera budgetar på 

dimensionsnivå om så önskas. 

 I årsväljaren går det numera att komma åt kommande bokföringsår. Detta för att ska gå att 

registrera budgeten för nästkommande år.  

 I rutinen Kontoplanslista har det lagts till en ny kolumn där det går att se vilken budgetkurva 

som är förvald på kontot. 

 En ny standardrapport har lagts till i rutinen Skriv ut redovisningsrapport. Det är 05 

Resultatbudget.  

 Även rapport 02 Resultaträkning är uppdaterad med kolumnerna Per. budget och Ack. 

budget.  

 I rutinen Skapa redovisningsrapport går det nu att skapa rapporter med budgetvärden. 

Kolumnerna Budget vald period, Budget period, Ack. budget vald period, Årsbudget och 

Rullande budget har lagts till. 

 I rutinen Saldofråga går det nu att se kolumnerna Periodbudget och Ack. budget. Finns flera 

parallella budgetar går det att välja specifikt i selekteringen vilken budget som ska 

presenteras. 

 I rutinen Export/Import går det både att exportera och importera budget (SIE) som väljs 

utifrån budgetnummer. 

 

(Id:20997) Verifikationslista, listtyp Preliminära verifikationer, fick ett programfel om användaren 

ändrade verifikationens datum. 

(Id:21570) I Registrera leverantörsfaktura kunde ett programfel inträffa i meddelandefältet under 

fakturabilden. 

(Id:26546) I rutinen Registrera bokföringsår finns det nu möjlighet att kopiera ordinarie års kontoplan 

till ett kommande år. Funktionen används om inställningar i kontoplanen gjorts och dessa ändringar 

ska gå att massuppdatera även till kommande bokföringsår. 
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(Id:26799) Om användaren skrev ut rapporter i redovisningen fick den med sig konteringar på andra 

kostnadsställen än vad som angivits i selekteringen. 

(Id:26903) Redovisningsrapporter visade inte rätt data i drilldowns. 

(Id:26991) Tooltips saknades i Skapa redovisningsrapporter. 

(Id:27018) Ett programfel inträffade om användaren läste in en redovisningsrapport från en fil utan 

att först ha ett inläst nummer. Efter importen tändes dessutom Spara-knappen felaktigt. 

(Id:27075) I ett flertal rutiner uppstod programfel om fakturor var konterade med ett projekt som 

efter konteringen hade blivit raderade. 

(Id:27173) En felaktig varning visades i Byt period när användaren hade kvartalsvis 

momsredovisningsperiod. 

 

Allmänt 

(Id:14995) Det gick inte att skicka en bild i MONITOR-chatten utan att skriva någon text. Det förekom 

även problem med hur ordningen på de skickade meddelandena visades. 

(Id:27281) Uppläsning av chattmeddelanden har förbättras. 

(Id:16247) Vissa ikoner på knappar var högerställda. Nu är alla ikoner centrerade på knapparna i 

stället. 

(Id:16419) Om användaren använde pil ner för att navigera på rader kunde fokus hamna på 

kolumnen bredvid. 

(Id:17131) Nu visar högerklicksmenyn en mer detaljerad beskrivning. Menyn visar t.ex. "Filtrera på 

material - För markerad operation". Tidigare visades endast "För markerad operation". 

(Id:17845) Det förekom en horisontell rullningslist i samtliga Sök & hämta. 

(Id:18880) Ibland blev texten på markerade rader vit vilket gjorde att den var svårläst. 

(Id:26315) Ibland blev första orderraden helt blåmarkerad vid skapande av en ny order. 

(Id:20669) Vid konvertering till MONITOR G5 så hanterades fria textrader som om de var kopplade 

textrader. 

(Id:20919) Om användaren använde Ctrl + Tab för att växla mellan rutiner kunde fokus i vissa fall 

hamna på skrivbordskomponenterna i stället. 

(Id:22125) Ett programfel inträffade vid Spara som av orderrader med textunderrader. 

(Id:23227) Backuphanteringen har flyttats från det tidigare separata programmet MONITOR Backup, 

till MONITOR Installationshanterare. De backupjobb som tidigare fanns definierade i schemaläggaren 

i Windows, kommer vid uppdateringen att konverteras och sparas i MONITORs databas. 

(Id:23573) När användaren klickade på Nästa månad i en kalender fick den inte alltid med hela 

nästkommande månad. 

(Id:23874) PDF-visaren hade fel initial zoomfaktor. 
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(Id:26098) Skapandet av extrafält har ändrats. För att skapa ett extrafält skapar användaren först en 

grupp som fältet sedan läggs i. 

(Id:24554) Det inträffade programfel när användaren skapade en egen presentation som innehöll 

extrafält i en lista och förhandsgranskade eller skrev ut. 

(Id:25708) I rutinen Avrapportera spårbart material visas nu disponibelt saldo och chargenummer i 

väljaren för batch för att underlätta att rätt batch väljs. I väljaren för lagerplats visas nu även 

disponibelt saldo per lagerplats. I rutinen Serienummer/Batch visas chargenummer på raderna i fliken 

Spårbarhet. 

(Id:25961) Tidigare förekom problem med att expandera vissa listor som var uppdelade på 

datumintervall. 

(Id:26214) Listtyperna Återutskrift anläggningsjournal och Anläggningsjournal var valbara i Sök rutin. 

(Id:26325) Datumväljaren kunde ibland hamna bakom rutinfönstret när MONITOR kördes som en 

publicerad applikation. 

(Id:26341) Det inträffade ett programfel vid tömning av fältet för tillverkningsorder under knappen 

Datakällor i Dokumentmallar. 

(Id:26343) Prisanmärkning öppnades inte automatiskt vid orderregistrering. 

(Id:26344) När användaren infogade ny rad i orderrutinerna hände det att den inte fick fokus på den 

första editeringsbara kolumnen. 

(Id:26348) F7 och F8 på tangentbordet fick kalenderkomponenten att få ett programfel. 

(Id:26450) Sidopanelen visade inte korrekt artikel när användaren hade många nivåer i listor. 

(Id:26530) Det inträffade programfel om användaren först exporterade till Urval och sedan till Excel. 

(Id:26617) Tiden det tar att starta den första klienten efter att servertjänsten har startat är nu 

kortare. 

(Id:26652) Det inträffade ett programfel när användaren breddade kolumner under 

Tillgänglig/Förvald i backstage. 

(Id:26699) En kontroll av momskoder på orderrader har införts i konverteringskontrollen. 

(Id:26703) I importrutiner har prestandan förbättrats för inläsning av många poster. 

(Id:26717) Ett programfel inträffade om revisioner i användning togs bort. 

(Id:26796) Expanderingen av navigationen (t.ex. strukturträdet i Beredning) kunde bli för bred om 

den drogs i innan den expanderades. 

(Id:26801) Ny version av SQL Anywhere (17.0.4.4043). 

(Id:26851) Konverteringskontrollen och konverteringen fungerar nu med databaser från MONITOR 

version 9.0 (den tidigare generationen). 

(Id:26994) Det gick att ändra värden i fält om användaren höll muspekaren över markerade fält och 

scrollade. 

(Id:27029) Det saknades tooltips på kolumnrubriker under knappen Mer info. 
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(Id:27082) Om uppdateringen av MONITOR misslyckas visas nu ett meddelande. 

(Id:27200) När ingående tillverkningsorders sista operation rapporteras skedde lageringången inte till 

rätt lagerställe (där den ska förbrukades på ovanliggande nivå). 

(Id:27212) Rättighetsgrupper kräver nu ett namn för att kunna sparas. 

(Id:27252) Om användaren skapade en summerad lista som en grupperad drilldown-listtyp blev fältet 

för val av drilldown-listtyp tomt efter att användaren sparat. 

(Id:27322) I konverteringskontrollen inträffade ett fel om användaren klickade i vissa fält som inte 

var editeringsbara. 

(Id:27575) Utgrävningen av e-poster via MONITOR-till-MONITOR läste in för många e-poster. 

 

Beslutsstöd 

(Id:26693) Datumselekteringen kunde visa fel med en dag mellan den tidigare generationen och 

MONTIOR G5. 

(Id:26803) Felaktig selektering på datum orsakade programfel. 

(Id:27122) Det kunde uppstå ett fel i selekteringen om användaren selekterade på t.ex. 

artikelnummer och artikelbenämning samtidigt. 

(Id:27366) Nu finns rättigheter för att begränsa möjligheten att editera inställningar i Beslutsstödets 

backstage. 

 

Elektronisk fakturahantering 

(Id:26320) Det visades en påminnelse om att det fanns en faktura att attestera när användaren hade 

en attestlista med många attestanter. Då aktiverades påminnelserna för alla attestanterna i lista. 

(Id:26608) I rutinen Scanna leverantörsfakturor tändes Spara-ikonen felaktigt om det fanns PDF:er i 

inkorgen (med EFH aktiverat i systemet). 

 

Försäljning 

(Id:15830) Fokushantering i Rapportera utleverans var felaktig. 

(Id:22070) I Rapportera utleverans går det nu att skicka dokument och pallflaggor via e-post. 

(Id:27151) Det kunde uppstå ett programfel i Rapportera utleverans om användaren klickade på 

fälten för konteringsdimensioner. 

(Id:22602) När en kundfaktura med noll kronor i belopp betalades felaktigt inträffade ett programfel. 

(Id:22633) Nu går det att e-posta spårbarhetsprotokoll från rutinerna Serienummer/Batch, 

Rapportera utleverans och Skriv ut leveransdokument. 
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(Id:22634) I rutinerna Skriv ut offert, Skriv ut kundorder, Rapportera utleverans och Skriv ut 

leveransdokument går det att se om det finns filer kopplade till offert eller kundorder. 

(Id:25410) Användaren fick inte fokus på den kritiska operationen i LTK. 

(Id:25431) I Granska/Godkänn faktura gick det inte att godkänna eller spara underlag trots att 

raderna med valideringsfel inte var valda. 

(Id:26536) När användaren försökte lägga till debiterad dröjsmålsränta på nästa faktura i 

Granska/Godkänn faktura, så lades inte ränterader till på fakturaunderlaget. 

(Id:26667) I Granska/Godkänn faktura, fliken Redigera, visades enbart anställningsnummer i fältet för 

säljare. Nu visas även namnet. 

(Id:27249) Efter att ett underlag redigerats i Granska/Godkänn faktura syntes inte alla ändringar 

direkt på dokumentet. 

(Id:25622) I Direktregistrera faktura konterades inte rätt belopp för KSV (kostnad såld vara) om 

användaren ändrade standardpris på fakturaraden mer än en gång. Dessutom visades inte korrekt 

standardpris på raden i vissa lägen. Detta inträffade när användaren hade systeminställning 

Prisalternativ vid kostnad för sålda varor inställd på Standardpris vid fakturering i kombination med 

att standardpriset på artikeln ändrats efter utleveransen. 

(Id:27199) Det uppstod ett programfel i Direktregistrera faktura när användaren angav att fakturan 

var kredit eller när den använde Spara som när fakturaunderlaget hade kopplade textrader till en 

artikel. 

(Id:26358) När användaren uppdaterade kundreskontra med befintliga fakturor skapade från andra 

system, fick fakturorna inte något kundfodringskonto. 

(Id:26493) Om användaren angav mellanslag som prislista inträffade ett programfel vid lagring i 

Kundimport. 

(Id:26665) Angavs mer än 80 tecken i artikelbenämningen på en orderrad så inträffade ett 

programfel. 

(Id:26784) I Artikelregistret visades fel täckningsbidrag och täckningsgrad på kundkopplade priser 

som var lagrade i en alternativ enhet. 

(Id:26789) I Orderförteckning – Försäljning är listtypen Ordersimulerat pris tillagd. 

(Id:27567) När användaren hade valet Nej på systeminställningen Kontering av ställpris sätts samma 

som artikelns kontering visades kundorderrader med ställpris dubbelt i Orderförteckning – 

Försäljning. 

(Id:27063) XML-filer kom under vissa förutsättningar inte med när kund fakturerades via e-post. I 

vissa fall saknades det även datum för valutakursändring i fakturavalutan. 

(Id:27076) Momshänvisning på fakturadokumenten uppdateras inte vid ändring. 

(Id:27485) Ett fel vid godkännande av utskrifter för offert/förfrågan gjorde att status inte 

uppdaterades korrekt. 
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Generella register 

(Id:19534) Extra fält kan nu flyttas med hjälp av pilar. 

(Id:25592) Fel högsta använda nummer visades i Nummerserier. 

(Id:27554) Ett programfel uppstod i rutinen Nummerserier om det fanns nummer med 20 tecken 

eller fler. 

(Id:26324) Fakturadokumentet Standard visades lika som dokumentet Faktura, med ställpris på 

samma rad. 

(Id:26508) I rutinen Konteringsmatris gick det inte att ta bort nyskapade 

kundgrupper/leverantörsgrupper/varugrupper. 

(Id:26601) I rättigheter på användaren gick det att neka visning och samtidigt ge rättigheter för att 

editera. 

(Id:26613) Det uppstod ett programfel när en användare hade fulla rättigheter i ett lagerställe och 

enbart rättighet att visa i Uppdatera kundreskontra i ett annat lagerställe. 

(Id:26733) Dokumentinställningen på fakturor för att ta bort texten ”Märk kopia” till skrivare med "E-

post" fungerade inte. 

 

Inköp 

(Id:11066) Totalbeloppet summerades med blandade valutor i listan efter att användaren gjort ett 

utbetalningsförslag. 

(Id:25163) Det inträffade ett programfel när en leverantörsfaktura, som innehöll artikelrad och 

ställprisrad, importerades genom MONITOR-till-MONITOR. 

(Id:25859) Nu går det att välja leverantörsunika förfrågandokument i Leverantörsregistret. 

(Id:26361) Vid Spara som på förfrågan så kopierades skapade inköpsorder med till den nya förfrågan. 

(Id:26497) Vid validering i Leverantörsimport på leverantörsgrupp stod det felaktigt om 

leverantörskategori i meddelandet. 

(Id:26602) Tabbordningen i Registrera leverantörsfaktura stannade på attestkod om användaren inte 

hade rättigheter att definitivboka utan attest. 

(Id:27100) Användare som hade rollen som systemadministratör fick ett programfel när rutinen 

Registrera leverantörsfaktura öppnades. 

(Id:26655) I samband med att användare delade en rad i koppling av order i Direktregistrera faktura 

kom ställpriset inte med på båda raderna. 

(Id:26698) Om användare skapade inköpsorder från förfrågningar så kunde konteringen bli felaktig 

på inköpsordern. 

(Id:27091) Prefix, max. 5 tecken, kan läggas till serienummer i rutinerna Rapportera inleverans, 

Mottagningskontroll och Direkt lagerrapportering. 
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 (Id:27185) Återrapportering via fil som innehöll en kredit gjorde att konteringen hanterades som en 

debet. 

(Id:27248) Ett programfel inträffade när användaren hämtade data till Leverantörsfakturaloggens 

lista med medelinköpspris som prisalternativ för prisdifferens. 

 

Lager 

(Id:19697) Det visas nu ett tydligare felmeddelande vid borttagningsförsök av en artikel med 

lagerplatser. 

(Id:21900) Beräkningen var felaktig för kopiering av medelförsäljningspris/senaste försäljningspris 

och för motsvarande på beräkning inköpssidan. Ett programfel inträffade även vid kopiering av 

medelinköpspriset. 

(Id:25549) Det kunde inträffa programfel i Artikellista, listtyp Planering, om användaren valde att 

hämta listan som uppdateringsbar. 

(Id:26148) I Artikelregister går det nu att lägga in alternativa identiteter per artikel. 

(Id:26353) Spara-knappen tändes när användaren tryckte på knappen Sparade kalkyler i fliken 

Tillverkning i Artikelregistret. 

(Id:26239) Om användaren satte en leverantörskoppling som förvald inträffade ett programfel om 

kopplingen inte fått en leverantör angiven. 

(Id:26553) Det gick inte att importera stycklistor utan artikelbenämningar. 

(Id:26961) Vid konfiguration av formatmallar i Artikelimport uppstod ett programfel om 

kundkoppling flyttades fram och tillbaka mellan de valbara och valda kolumnerna. 

(Id:26795) I Prisimport visas nu stafflade priser under en knapp. Även kommande priser på stafflingar 

hanteras. 

(Id:26885) Kundpris och leverantörspriser hanterade inte alla värden som fanns i formatmallarna för 

Prisimport. 

(Id:26897) Om användaren i Prisimport använde <Hoppa över> i formatmallen visades kolumnerna 

ändå i listan. 

(Id:26860) Nu kan textraders synlighet styras via en artikels generella försäljningskommentar eller 

kundkopplad kommentar (Artikelregister). Via systeminställningen Visa försäljningskommentar på 

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

Textrader får Visas på enligt kundkoppling i första hand och i andra hand den generella 

försäljningskommentaren. 

(Id:26880) Informationsmeddelandet för körd nettobehovskörning visades inte i sin helhet. 

(Id:26904) I Lagervärde visades fel värde vid valet Leverantörspris när priset var i en alternativ enhet. 

(Id:27481) Lagervärde visar felaktigt antal/värde med flera lagerställen valda. 
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(Id:27189) Den kontinuerliga nettobehovskörning som kör delar av sortimentet var 20:e minut gav 

inte rätt orderförslag. Det blev ofta för få tillverkningsorderförslag som i sin tur gav för få 

inköpsorderförslag. 

(Id:27320) Inventerade batcher syntes inte i Sök i spårbarhet. 

 

Tidrapportering 

(Id:26558) På dagens datum gick det inte att infoga en frånvaro eller en lunch som en anställd hade 

glömt att stämpla, utan att det påverkade den anställdes närvarostatus. Det blev därefter följdfel när 

den anställda stämplade nästa gång. 

(Id:26672) Ett programfel inträffade vid utskrift av dokument i Stämplingsterminalen. 

(Id:27078) Om användaren skrev ett minustecken i fälten för lagerplats eller kommentar så 

hanterade Stämplingsterminalen det som snabbkommandot för utstämpling. 

(Id:27219) Flera antalsfält i Stämplingsterminalen saknade visning av artikelns enhet och det stod 

inte enhet tim. i alla tidskolumner. 

(Id:26895) I Attestera/Korrigera stämplingar gick det inte att korrigera antalet på en 

operationsrapportering ifall det var sista operationen på ordern samt att tillverkningsordern var 

knuten till en kundorder. 

(Id:27181) Om användaren i Attestera/Korrigera stämplingar endast gjorde ändringar på rapporterat 

material så uppdaterades ibland inte materialraden på tillverkningsorder med det nya antalet. 

(Id:26905) I XML-filen för löneexport till Visma 600 så stod det "EmployeeNo" i stället för 

"EmploymentNo". 

(Id:27534) Listtypen Stämplingar och Lönearter – Summerad i rutinen Stämplingslogg visade fel tid 

på frånvaro om det fanns flera frånvaroposter samma dag. 

 

Tillverkning 

(Id:20308) Det var ett felaktigt utseende på informationsrutan i ledtidsgrafen. 

(Id:21205) Det gick att slutrapportera en tillverkningsorder trots att en anställd var instämplad på 

någon operation på ordern. 

(Id:21977) Placeringen av fältet Villkor gick inte att spara med en egen layout i Beredning. 

(Id:26273) Spara som i Beredning tog inte med sig stafflingar på legooperation. 

(Id:23159) I Beredning visades felaktigt standardpris för materialrad i alternativ enhet. 

(Id:22707) Nu finns stöd för att editera Antal/kolli på pallflaggor för tillverkning. 

 (Id:25305) Ett programfel inträffade om användaren listade snabbrapportering med förvalda värden 

i selekteringen och valde att snabbrapportera en tillverkningsorder vars huvudartikel inte 

saldohanterades. 
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(Id:25342) I Synkronisera med beredning påverkar nu byte av revision och artikelstatus hur 

tillverkningsordern ska omplaneras. Offert är borttagen som valbar artikelstatus. 

(Id:26792) I Synkronisera med beredning gick det inte att ändra på en materialrad om annat material 

i samma nod var avrapporterat. 

(Id:26337) Ingen hänsyn togs till inställningen Visa artikelrevision i Dokumentmallar – 

Tillverkningsorder. 

(Id:26340) Det fanns en felaktig rubrik i dokumentmallen för Pallflagga tillverkning, före rapportering 

– A5. 

(Id:26413) I tillverkningsorderhanteringen har Ställantal och Ställkvantitet bytt namn till 

Inställningsantal och Inställningskvantitet. 

(Id:26504) Det går nu att länka sig från Tillverkningsorderfråga till Avrapportera material med hänsyn 

till lagerställe och rättigheter på användaren. 

(Id:26538) I rutinen Operationslista så visades ställtiderna fel på operationer som hade enheten 

antal/timme, antal/minut eller antal/sekund. 

(Id:26626) Material med partiformning Kopplat behov visades inte på tillverkningsorderdokumenten. 

(Id:26639) Spärrar för att samtidigt ändra både operationsdata/materialdata och huvuddata 

fungerade inte i Registrera tillverkningsorder. 

(Id:26762) Det var möjligt att registrera en tillverkningsorder med ingående material av typen Tjänst. 

(Id:26763) Det tog lång tid att registrera en ny produktionsgrupp av typen Lego. 

(Id:26772) En lagringskonflikt kunde uppstå i Registrera tillverkningsorder när operationer togs bort 

och lades till igen. 

(Id:26788) I Registrera tillverkningsorder kunde tillverkningsorderloggen under vissa omständigheter 

bli tom. 

 (Id:27213) En fullt klarerad operation fick felaktigt statusen Delklarerad ifall ett av de kopplade 

materialen blev avrapporterat. 

(Id:27263) Det gick inte att ångra avrapportering på en tillverkningsorder kopplad till en 

kundorderrad när en annan rad på den kundordern var levererad. 

(Id:27279) I rutinen Efterkalkyl var fältet för val av pristyp för ingående artiklar editeringsbart om 

användaren valt att köra beräkningen med Planerad/Avrapporterad kostnad. 

(Id:27326) Ett programfel inträffade vid utskrift av tillverkningsorderdokument när ingående 

tillverkad artikel hade planerad kvantitet = 0. 

 

Webb 

(Id:25183) Den inloggade användaren kunde få åtkomst till rutiner trots att rättigheterna för aktuellt 

lagerställe var inställda på annat vis. 

(Id:25261) När användare t.ex. sökte i kundlistan så försvann ibland valet av antal per sida. 
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(Id:26064) Vissa knappar har fått ett nytt utseende. 

(Id:26082) Stämplingsterminalen på webben uppdateras nu ungefär en gång per minut. 

(Id:26163) Nu scrollas aktuell sida till toppen när användaren bläddrar mellan olika sidor i tabeller. 

(Id:26671) Telefonnummer blev inte alltid klickbara. 

(Id:27007) Det gick inte att byta lagerställe i mobilappen. 

(Id:27437) En ny version av Android-appen har släppts i Google Play Store. 


