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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.1.12 
 

Allmänt 

� JLÖR-6VBBA2 - Ett programfel uppstod när man hade rutinen Uppdatering artiklar i autostart och inte 
hade MONITOR som första program vid uppstart. Exempelvis startade MONITOR och växlade till ett annat 
program under uppstarten. 

� AFOG-7FG9ZT - Vid utskrift av en hjälpinstruktion som man hade skrivit till en rutin, så uppstod ett 
programfel. 

� FPEN-7XJEJM - I rutiner för Flödesanalys kunde MONITOR avslutas med ett programfel om man försökte 
sortera med dubbelklick på rubriknamnen på de resultatkolumner som visade symboler. 

� RDJF-835GX9 - Funktionen Sök & Ersätt har förbättrats så att den hanterar fältet Säljare och liknande fält 
bättre i rutinen Utskrift kunder. Tidigare behövde man för vissa fält veta ett specifikt databasvärde för 
det begrepp man ville ersätta sökbegreppet med. 

� BSAN-85BCNL - Vid ändring av kund- eller leverantörskopplade priser i rutinerna Uppdatering kunder 
eller Uppdatering leverantörer under knappen Priser fick även rader som inte ändrats ett 
ändringsdatum. 

� AFOG-85LAZL - I Instruktioner som var skrivna för rutiner så kunde man ta bort hyperlänkar genom att 
använda Informationsmenyn, detta är inte längre möjligt. 

� ÖBRN-88NKKY - Om man gjorde en in- utleveransrapportering och enbart makulerade rest, så skapades 
felaktigt fakturaunderlag på avdragsrader för förskott/efterskott när ordern hade en fakturerings- eller 
betalningsplan. 

� JELA-88T9RF - Vid uppdatering av systemet har inte funktionen "Systemet innehåller flera företag och 
dessa kan ha olika blankettset. Vill du generera blanketter för alla blankettset/företag eller bara för aktuellt 
företag?" fungerat korrekt. Enbart blankettset 1 har genererats. 

� TCAN-88WJVC - Om man i rutinerna Uppdatering kunder eller Uppdatering leverantörer på fliken 
Information infogade nya rader före befintliga rader i kontaktinformationen (Referens, Telefon, Telefax eller 
E-post), avslutades MONITOR med ett programfel. 

� LÅPN-8959UE - Nyhet: Om man har systeminställningen "Ändra artikelstatus till 5 vid ny aktiv revision på 
artikel" aktiverad, så ändrar denna enbart status om artikeln har status 4 (Normal). 

� AFOG-89GGUA - Det gick inte att Agent/Automatköra grafer och e-posta dessa. 

� FOHN-89HK9C - Nyhet: MONITOR kan nu hantera fler variabler som kommandon till externa 
konverteringsprogram för EDI-meddelanden. 
Exempel på variabler som hanteras är {local}, {source} och {dest} samt miljövariablerna %temp%, 
%appdata% osv. som återfinns under Den här datorn | Egenskaper | Avancerat | Miljövariabler på den 
dator där körningen görs. Både Systemvariabler och Användarvariabler kan användas. Notera att 
användarvariabler är specifika för varje användare. 

� ÖBRN-89KBYN - Nyhet versioner 7.1.12 och 7.2.3. 
Gränsen på hantering av max 8 momskoder har utökats till max 9 momskoder. Antal momskoder som ska 
hanteras ställs in i rutinen Systeminställningar i Systemvårdsmodulen. 
 
Nyhet version 7.2.3. Den fakturablankett som används i polska system visar nu momstotalerna dynamiskt. 
Detta innebär att enbart de momskoder som finns på fakturan visas summerat längst ner på fakturan. 

� KJAN-89PASH - Programkoden har optimerats för att snabba upp rutiner som hanterar stora mängder data, 
t.ex. Flödesanalyser och rutiner för Lagerpåfyllnad. 

� JWEN-89QGP8 - Om man kopplade dokument som är gjorda med Office2007 kunde under vissa 
omständigheter ett programfel uppstå. Detta fel uppstod enbart med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. 
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� SOLN-89QASS - Nyhet: Ny hantering av hur dra–och–släpp dokument fungerar. Om man kopierar filerna 
till servern får en fråga där man uppmanas att byta filnamn alternativt ersätta det befintliga dokumentet 
med det nya dokumentet. Den här ändringen påverkar endast system med tilläggsfunktionen 
Dokumentvisning. 

� MZEL-89SF4K - Nyhet: Filformatet *.num kan nu visas i Dokumentvisningen. 

� AFOG-89ZKLB - MEDI kunde visa felmeddelandet "Value 32768 out of range for destination". Felet uppstod 
när sekvensnumret i EDI-data översteg 32768 samtidigt som man använde systeminställningen "Max antal 
rader i EDI-data". 

� ÖBRN-8A5G9W - I rutinerna Inbetalningar och Utbetalning så konterades det mot fel konto om man i 
fönstrets övre del angivit ett felaktigt konto och sedan bytt tillbaka till det ursprungliga kontot. 

� AFOG-8A5G74 - MONITOR avslutades med ett programfel om man med MONITOR – till – MONITOR 
importerade XML-filer som saknade data. 

� RDJF-8A7BBS - Nyhet: Nu kan man länka sig till Monitor Användarforum via Hjälp | Monitor på Internet. 

� MZEL-8A8BYB - Vissa kopplade Word dokument (*.doc) kunde inte visas i Dokumentvisningen. 

� MZEL-8AE9BX - Det gick inte att skriva ut en ritning direkt från Dokumentvisningen två gånger. Andra 
gången man skrev ut fick man ingen möjlighet att välja skrivare utan den skrev ut direkt på 
standardskrivaren. 

Tillverkning 

� KJAN-825NRS - Under vissa omständigheter kunde ett programfel uppstå när man använde 
Informationsmenyn i Materialdelen i rutinen Tillägg / Omplanering. 

� LÅPN-83VJ5R – Nyhet: För att snabbare få fram data i rutinen Beläggning summerad och i viss mån i 
rutinen Beläggning / produktionsgrupp har ett val om "Ny färdig" ska beräknas vid inläsningen av datat 
lagts till. Valet kan man göra i fliken Lista efter inläsning av data och förvalt ska inte denna beräkning ske. 
Detta val lagras sedan per användare och företag. 

� RDJF-86UFS2 - Rutinen Inleveransrapportering op.lego fungerade inte om den sista operationen i en 
gren på strukturorder var en Legooperation och Systeminställningen "Hantera saldo på ingående T-artiklar 
i strukturorder" var avmarkerad. 

� FOHN-89RJFG - I rutinen Utskrift leveransplan op.lego kom inte prognosrader med vid export via EDI. 

� BSAN-89RJQ8 - I rutinerna Förkalkyl och Förkalkyl selekterad blev kalkylpriset fel om man valt 
Kommande leverantörspris som prisalternativ för köpartiklar och köpartikeln saknade kommande pris. I 
detta läge ska aktuellt leverantörspris väljas automatiskt och i rutinen Förkalkyl ska man även se vilket 
pris som används för köpartikeln med en indikering om det inte är kommande pris. 

� FPEN-8A7GKV - Pallflaggan skrevs inte ut i rutinen Samlingsdokument op.lego när man använde Crystal 
Reports blanketter. 

� LAHM-8AFCTY - Nyhet: Antal tecken som visas för decimaltal på streckkoden på pallflaggor följer 
inställningen i rutinen Blanketter parametrar. 

Inköp 

� KFTM-7WUGHX - Bokstaven "C" för Coding (Kontering) fick inte plats i knappen vid preliminärbokning av 
leverantörsfakturor i rutinen Registrera leverantörsfakturor. 

� LÅPN-839L8M - I rutinen Artikelöversikt - Inköp, grupperad på Leverantörskod och med listtypen 
Leverantörskopplingar, så kunde man inte spara alla uppdateringsbara kolumner i listan. 

� KFTM-83CCHB - Det gick inte att lagra Förvalda värden i rutinen Utskrift lev.fakt.journal / bokf.order. 

� ÖBRN-84HJZF - Vissa fält i rutinen Återrapportering LB/FB var för smala, så att all engelsk text fick inte 
plats. 
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� JWEN-84SJHR - Om man fyllde i Från och med och Till och med ett Tillverkningsprojekt i rutinen 
Orderledtid – Inköp, så avslutades MONITOR med ett programfel när man körde lista bildskärm. 

� FOHN-89DCHS - Prognosrader saknade fast ordernummer på orderrad i rutinen Utskrift leveransplan / 
EDI. 

� SSÖG-89J8JR - Fel restantal på inköpsorder visades efter Ordersvar / EDI-import med Anpassningen 
223, Extra antalskontroll i Ordersvar / EDI. 

� BSAN-89LFHT - Upprepade tryck på Enter på tangentbordet i snabb takt, när konteringsrutan visades, 
gjorde att inmatningarna lades på kö för bearbetning. Programmet slutför nu varje sekvens i de steg som 
behövs innan inmatningarna med mus och tangentbord tas om hand. Detta gäller bl.a. rutinen Registrera 
inköpsorder. 

� LAHM-8A5JDY - I rutinen Import av leverantörsfaktura genererades i vissa lägen fel kontering till 
fakturaunderlaget då det var legoinköp. 

� BKNN-8A9FJC - I det Finska betalningsformatet för SEPA-betalningar har ett par korrigeringar gjorts. 
- Fakturor (debet- och eventuella avdrag för kreditnotor) som ska till samma mottagare klumpas ihop till 
en betalning. 
- Betalningar till leverantörer utanför SEPA-området (valuta och EUR-betalningar) ska ni fortsättningsvis 
använda LUM2 i MONITOR. Tills nu har betalningssättet LBU i MONITOR kopplat både till SEPA och LUM2. 
För att förbättra detta så är betalningssättet FB i MONITOR nu kopplats till SEPA-betalningar. LBU ska 
användas för betalningar via LUM2. Detta innebär att ni i leverantörsregistret med hjälp av betalningssätt 
kan styra om det ska gå via SEPA eller LUM2. 
Dvs: 
FB=SEPA-betalning 
LBU=LUM2-betalning 
LB=LM02/03-betalning 
 
Betalningsättet LB kommer alltså fortsättningsvis att finnas kvar ett tag till för att kunna betala via 
LM02/03 om det skulle behövas. 

� LAHM-8AGFEQ - I rutinen Import av leverantörsfaktura behandlades automatmatchning mot 
inköpsorder felaktigt om det fanns flera rader med samma ordernummer, artikelnummer, 
följesedelsnummer och antal. 

� LAHM-8ALJC2 - I Registrera leverantörsfakturor kunde orderrader bli felaktigt kopplade till en faktura. 
Detta kunde inträffa under vissa omständigheter om ett ordernummer var angivet i flik 1 man ändrade 
något på flik 1 och sparade utan att man gick in och kopplade/prel.kopplade order. 

Försäljning 

� JWEN-7XGDT9 - Med tilläggsfunktionen MONITOR Kundorderöverföring så gick det inte att utleverera en 
order i Produktionsbolaget om man hade en radtyp 2 som saknade enhet på originalordern i Säljbolaget. 

� CSIG-7YUEF8 - Påslag på offertrader vid registrering av offert beräknades inte rätt med hänsyn tagen till 
valutakurs. 

� JWEN-82WKUY - Om man var för snabb att byta flik till Kostnad / Intäkt i rutinen Kundorderfråga så 
avslutades MONITOR med ett programfel. 

� LÅPN-83CBRD - I rutinen Offertstatistik visades fel rubrik när Offertingången visades som en graf. 

� FPEN-83ME4E - Man kunde inte uppdatera kommentaren i rutinen Offertförteckning, gjorde man detta 
fick man ett programfel. I listtypen Kontering kunde man uppdatera kommentaren, nu man kan enbart se 
eventuell kommentar i denna listtyp. 

� LREM-84HJ2H - I rutinen Registrera kundorder, fliken Faktureringsplan, visades fel status på delfakturor 
av typen förskott. Om förskottsfakturan skrivits ut som en kontantnota så visades status Fakturerad istället 
för status Betald. 

� RDJF-84VFE7 - Under vissa omständigheter så fick man ett programfel vid utleveransrapportering om man 
hade Systeminställningen "Utskrift pallflagga efter utleveransrapportering" inställd på "Via utskriftsflik". 

� KFTM-84VGMK - Vid ändring av förfallodatum i rutinen Uppdatera kundreskontra skedde en onödig 
kontroll mot öppna perioder i redovisningen. 
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� JWEN-857K65 - I rutinen Flödesanalys - Försäljning så kunde man inte e-posta meddelanden om 
eventuella förseningar till Vår referens på kundordern, trots att e-postadress för vår referens var angiven i 
rutinen Användare. Nu hämtas e-postadressen istället från referensen i rutinen Företagsinformation. 

� FOHN-85B7L3 - Nyhet: Tjänsten "Budget Pall" har utgått ur utbudet för DBSchenker och den nya DB 
SCHENKERpallet har tillkommit. Den nya tjänsten används endast tillsammans med EDI-sändningar. 
Pallprodukten används för in- och utrikes transporter där du som kund med separat avtal/kundnummer 
kan skicka upp till sex pallar med EUR-pall mått och en maxvikt på 2 500 kg per sändning eller 1 000 kg 
per kolli. Notera att tjänsten endast avser plastade eller bandade pallar och att uppgifter om antal, vikt och 
storlek måste anges, t.ex. kollin får vara mellan 0 och 0,4 flakmeter stora. 

� JWEN-88ACWX - Möjligheten att skriva ut och skicka e-post från rutinen Kundorderfråga har tagits bort. 

� LÅPN-88PGYH - När man använde MONITOR-till-MONITOR för att registrera en kundorder, så blev det inte 
Kundkod faktura på ordern enligt inställningen på kunden. 

� JEDS-89CB6K - I rutinen Plocklista saknade följande listtyper speditör: Plocklista / EDI (emballage), 
Plocklista EDI (emb. 2 rad.) och Plocklista EDI / summerad. (Speditör saknades både på bildskärm och på 
utskriven plocklista.) 

� JEDS-89CC3D - Vid mycket sällsynta fall kunde meddelandet "Gick inge bra 4" (numret kunde variera) 
visas, som indikerade att något inte fungerat vid utskrift i rutinen Utskrift speditionsdokument. 
Meddelandet kunde t.ex. visas p.g.a. fel på mottagaradress. 

� LAHM-89CDBX - I rutinen Inbetalningar lista konterades fel belopp i fältet Kvantitet om betalningen var i 
utländsk valuta. 

� SSÖG-89H95V - Om det fanns apostrofer i "Ert ordernr" kunde inte filen importeras i rutinen Order / EDI-
import. 

� FOHN-89HD36 - Fel namn på tjänst aviserades till Apport.net efter ändring av Schenkers tjänster i rutinen 
Utskrift speditionsdokument. 

� JWEN-89HJRN - I tilläggsfunktionen Kundorderöverföring så fick inte extrabenämningar rätt 
leveransperiod när man gjorde en ändring på Leveransperioden på artikelraden i Säljbolaget. 

� FOHN-89JB8N - Legeringstillägg kom inte alltid med från rutinen Utleverans plocklista när anpassningen 
328 (Legeringstillägg vid Utleverans plocklista) användes. 

� FOHN-89PAD7 - Formatnummer 91 och 115 exporterade felaktigt orderradens antal istället för levererat 
antal, detta fel inträffade med anpassning nummer 15 (Export av avisering). 

� SSÖG-89PGPC - Systeminställningen: "Logga importerade leveransplaner och varningar" med valet 
"Logga varningar & dra av ant." orsakade felaktiga beräkningar i rutinen Leveransplan / EDI-import. 
Resultatet blev att för många avrop drogs av. 

� FOHN-89QAY7 - Nyhet: Tjänsten DB Schenker Special har ändrad utformning och hanteras annorlunda av 
MONITOR, men du märker ingen skillnad. 

� LREM-89RHVB - I rutinen Underlag räntedebitering visades inte alltid alla underlag. Detta fel uppstod 
när en kund inte hade något telefonnummer på rad 1. Detta kunde inträffa om man hade två 
telefonnummer och tog bort det första. Att inte ha något telefonnummer på kunden gick dock bra. 

� FOHN-89RK24 - Låsning av EDI-data och EDI Koppling vid import av order utan användning av EDI-data 
uppstod när flera användare körde importer samtidigt i rutinen Order / EDI-import. 

� ÖBRN-89RKGV - I rutinen Underlag kravrutin visades kommentarer på ett felaktigt sätt på fakturor i 
utländsk valuta. 

� JEDS-89S9YT - Det var möjligt att ordersvara i rutinen Order / EDI-import trots att ordern inte har blivit 
lagrad i MONITOR. 

� JEDS-89SFG6 - Om en kund med gammal version av MONITOR skickade en inköpsorder som xml-fil till ett 
MONITOR som är nyare än version 07.01.07, så gick det inte att dra och släppa xml-filen för att registrera 
kundorder. 

� ÖBRN-89TDG2 - I rutinen Inbetalningar lista så genererades automatkonteringar på ett felaktigt sätt om 
baskontot som skulle generera automatkonteringen även ingick i de automatkonterade raderna. 
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� BSAN-89WENJ - Vid import av kundorder via MONITOR-till-MONITOR skapades inga rader för 
Extrabenämning, Kundens artikelnummer etc. även om man aktiverat systeminställningen "Generera valda 
textrader även vid orderimport". 

� ÖBRN-89YHXP - Om "Fakturautskrift via" ändrades på kunden i rutinen Uppdatering kunder, så ändrades 
inte utskriftsmetoden på en redan registrerad faktura i rutinen Direktregistrera faktura. 

� BSAN-8A28TW - Nyhet: Programkoden är ändrad för att förhindra att vissa fönster ska kunna stängas 
medan arbete som är beroende av detta fönster pågår. När man försöker till stänga en rutin innan spara är 
klart indikeras detta med en ljudsignal. Exempel på detta är rutinen Registrera kundorder som nu inte 
går att stänga innan eventuella kopplade tillverkningsorder eller inköpsorder skapats färdigt. 

� ÖBRN-8A5GFC - Knappen Bf.order i rutinen Inbetalningar visade fel belopp om man tagit bort en faktura 
som betalmarkerats genom att trycka på Radera rad. 

� LAHM-8A5GPQ - I rutinen Utskrift krav visades inte den upplupna räntan i vissa lägen. Detta inträffade 
om det på kunden av någon anledning lagrats ner ett blankt värde i fältet för Räntesats. 

� FOHN-8A5H3A - Nyhet: För DSV:s tjänster PARTI och STYCKEGODS skrivs motsvarande information till fil 
vid EDI-export i rutinen Utskrift Speditionsdokument. 

� FOHN-8A6A66 - Vid orderimport med format 20, kopplades inte fritextrader (radtyp 4) till orderraden i 
rutinen Order / EDI-import. 

� AFOG-8A8AMW - Sändningsmall med långt namn på mallen som innehöll Å, Ä och/eller Ö i kombination 
med Schenker tjänster gick inte att använda vid Utskrift speditionsdokument. 

� JELA-8ACCAX - Val av status på sändning i rutinen Utskrift speditionsdokument innan information lästs 
in fungerade inte. 

� LAHM-8ADFP7 - Vid export av factoring-fil till Handelsbanken Finans från rutinen Utskrift fakturor 
skapades ingen fil. 

� MZEL-8ADHQ2 - I rutin Utleveranslista visades felaktigt kryssrutor på lagerplatsrader i utleveransläget. 
Under vissa omständigheter kunde MONITOR avslutas med ett programfel om man klickade i en sådan ruta 
på någon rad och sedan bytte flik efter Spara. Rättningen innebär att det inte längre finns några kryssrutor 
på lagerplatsrader, enbart Kvantitetsfältet är editerbart på dessa rader. 

� RDJF-8AFAQP - I rutinen Utleveranslista gick det inta att skriva ut kundunika följesedlar trots att det var 
satt på kunden. 

� SSÖG-8AFJ2D - Vid Order / EDI-import av flera order samtidigt med samma Kundens ordernummer, så 
fick den första ordern Leveransadressen från en annan order. 

Lager 

� RDJF-7QUDCT - I rutin Utleveransrapportering lagerorder har en förbättring gjorts av hanteringen av 
alternativ enhet. Tidigare visade blanketterna Följesedel levererat och Pallflaggor levererad kvantitet i 
standardenhet. Rättningen påverkar också blanketten Proforma lagerorder som även den visade levererad 
kvantitet i standardenhet men visade enhet som alternativ enhet. Denna rättning påverkar enbart system 
med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

� LÅPN-7YJLKP - Nyhet: I rutinen Artikelöversikt - Lager, listtyp Planeringsinfo har formatet för vissa 
decimalfält ändrats så att antalet decimaler visas mer konsekvent. Ändringen förbättrar också möjligheten 
att förflytta med piltangenter mellan rader. 

� JWEN-7YTDRU - Vid vissa val i beställningsbilden i rutinen Leveranskvalitet kund, så kunde ett 
programfel uppstå vid Lista Bildskärm. 

� RDJF-7Z7CAY - I rutin Orderfråga (F11) kunde man inte se lagertransaktioner för materialuttag från 
andra lagerställen än det man var inloggad i, även om visa alla lagerställen var valt. Denna rättning 
påverkar enbart system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

� CSIG-7ZMHCK - Det blev fel resultat om man via Informationsmenyn filtrerade på kategorier i rutinen 
Lagervärdelista om artikeln hade NULL i art_akat. fältet. 
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� KJAN-825M8P - I rutinen Simulering fick man även inaktiva simuleringar med till Behovsberäkning (från 
simulering) i de fall de inaktiva simuleringarna gällde samma artikelnummer som den aktiva simuleringen. 

� LÅPN-835CG9 - I rutinen Inventering mot underlag så kunde man inte sortera på A.kod i listan. 

� KJAN-857H8F - I rutin Simulering fick man med inaktiva simuleringar från andra lagerställen om de var 
gjorda på samma artikelnummer som den aktiva simuleringen. Rättningen påverkar enbart system med 
tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

� MWIK-858D5R - Det blev fel aktuellt saldo i lagerloggen när lagertransaktion skedde efter att artikeln hade 
lästs upp i rutinen Inventering. 

� KJAN-88PH2M - Om man hade parametern "Använda överantal operation" aktiverad, så fick man ingen 
ställtid på fliken Beläggning i rutinen Beräkna årsvolym. 

� RDJF-894DFW - När en ny lagerförd artikel skapades och man aktiverat systeminställningen "Skapa 
planeringsinformation för samtliga LS vid ny artikel", fick artikeln i andra lagerställen än där den skapades 
partiformningsregel "Mot behov", trots att den regeln inte är giltig för artikeltyp L. Ändringen påverkar 
enbart system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

� KJAN-895GFP - Vid vissa speciella omständigheter kunde rutin Behovsberäkning (och 
Nettobehovskörning) skapa noll-förslag eller förslag med negativa antal. Detta kunde uppstå om artikeln 
hade kontroll mot respittid och flera order fanns med samma leveranstid och den första av dessa inte 
räckte till för att täcka den aktuella bristen. 

� JWEN-896B59 - I vissa fall visades inga rader på blanketten Följesedel levererat - Lagerorder. Rättningen 
berör bara system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

� FPEN-89RG3S - I rutin Leveranskvalitet kund beräknades värdet av den levererade kvantiteten olika i 
listtypen Summerad och listtypen Logg utleveranser. 

� RDJF-8A6JG8 - Den grafiska planeringsbilden i rutinen Artikelfråga fungerade inte korrekt. 

� RDJF-8AFHAP - Rutinen Importera årsbudget hanterade inte lagerställe. I Importera årsbudget kan 
man nu välja till vilket lagerställe man vill importera budgetvärdet. Ändringen påverkar enbart system med 
tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

Verkstadsinformation 

� JLIN-84SD9G - När man stängt Sök & hämta Anställda i rutinen Uppdatering anställda blev det en vit 
ruta över Spara knappen. 

� JLIN-89DDAE - Nyhet: Vid två på varandra följande nattskift får man nu en schemavalsfråga när man 
stämplar IN efter schemaslut men före kl. 12.00. Då kan man välja om den övertiden man ska stämpla ska 
höra till den föregående avslutade natten eller om den ska tillhöra det kommande nattskiftet. 

� MWIK-89DJV2 - MONITOR låste sig om meddelandefönster för nytt meddelande öppnades när 
Programfönstret var minimerat. 

� JLÖR-8A7JW9 - Man fick inte någon fråga om att Spara när man gjort en ändring i en körplan och sedan 
använde sig av Lista Bildskärm i rutinen Körplan. 

Redovisning 

� KFTM-7XVJY5 - Nyhet: Nu kan ADMIN radera rapporter som skapade av andra samt skyddade mot 
ändringar i rutinen Rapportgenerator. 

� LREM-88NJMA - Projektrapporten i rutinen Registrera projekt blev oläsbar när den var flersidig. 
Utskriften av rapporten var också oläsbar. 

� RALG-89TC8D - I rutinen Rapportera aktivitet projekt fungerade det inte att lägga till nya kommentarer 
på aktiviteter. Enbart ändringar på befintliga kommentarer blev sparade. 

� RALG-8A2DCM - I rutinen Registrera grunddata projekt gick det att lägga upp material-, lego- och 
arbetskostnader flera gånger för en kostnadstyp. 
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Systemvård 

� ÖBRN-85TFRE - Kontoprofilerna visades i fel ordning i rutinen Användare. 

� RALG-86YCZZ - Man kunde inte hämta Koncernanvändare från företag 001 i flera omgångar. 

� TARN-89KFX8 - Lösenordet för användaren MONODBC återställdes vid uppdatering av MONITOR. 

Elektronisk fakturahantering 

� KFTM-85LJAS - I rutinen Sökning leverantörsfakturor öppnades den översta fakturans bild då man 
dubbelklickade på rubriken för Förfallodatumet i listan. 

Internredovisning 

� ÖBRN-899FHC - I rutinen Uppdatering Konteringssätt saknades rutinen Import av 
leverantörsfaktura vid kontering av tillverkningsorderlogg. 

� ÖBRN-8ACAF5 - Vid kontering av lagerlogg i rutinen Efterhandskontering så skapades ingen kontering 
för artiklar som var konfigurerade om kalkyl saknades på kundorderraden. Nu konterar systemet artikelns 
Standardpris i andra hand om koppling till kalkyl-id saknas. Rättningen gäller vid användning av 
prisalternativet Standardpris (T/L/K-artiklar) i Uppdatering konteringssätt. 

Produktkonfigurator 

� LÅPN-89LHQN - I rutinen Leveranstidskontroll visades ingen brist på ingående artiklar i en konfiguration 
om de inte tillhörde den översta raden. 

� CSIG-8AF9UD - Vid korrigering av en Ej obligatorisk valgrupp där valet hade försvunnit från grunddatat så 
togs inte valet bort. Hade man en min. kvantitet på valgruppen gick det inte heller att korrigera 
konfigurationen. 


