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Ändringsdokumentation för Monitor version 7.1.8 
 

Allmänt 

� Det gick inte att e-posta flera blanketter samtidigt t.ex. inköpsorder och följesedel från rutin Utskrift 
Inköpsorder. 

� Om man hade en faktureringsplan/betalningsplan och ville göra en ny via "Spara som" och ändrade 
leveransraden till proportionerlig så blev det dubbla rader i planen. 

� Bulgarien och Rumänien kom i vissa fall inte med i rapporterna från rutinerna Intrastat införsel och 
Intrastat försäljning. 

� ""Misslyckades med att skicka e-post!" meddelandet uppkom efter att ett antal e-post-meddelanden 
skickats iväg. Om data inte kunde läsas ut och skrivas till fil saknades informationen när den skulle 
överlämnas till e-postprogrammet. Upprepade försök blockerades därefter och MONITOR behövde startas 
om. 

� Om man e-postade order där ordernumret innehöll något av följande tecken: \ / : * ?  " < > | så 
fungerade inte XML exporten i MONITOR-till-MONITOR.  T.ex. gick det inte att exportera ordererkännandet 
från Registrera kundorder, om ordernumret innehöll något annat än alfanumeriska eller numeriska tecken. 

� Nyhet: Vid installationen sätts sökväg på genvägarna för hjälp- och programfiler till mappen där MONITOR 
installerats. På databasservern innefattas även genvägar för Backupprogram med tillhörande Hjälp samt 
Uppdateringsverktyg. 

Tillverkning 

� I rutin Leveranssäkerhet egna operationer och listtypen Kassation summerades godkänt antal felaktigt om 
rapporteringar av multipla kassationskoder gjorts. 

� Om man makulerade en kundorderrad eller kundorder med kopplad tillverkningsorder, fick man inte 
ordernummer automatiskt ifyllt i fönstret Registrera tillverkningsorder. Man fick inte heller en fråga om 
man ville makulera tillverkningsordern. 

� När man e-postade från rutinen Samlingsdokument op.lego kom inte alla externa kopplade dokument med 
som bifogade filer. Detta inträffade när flera rader hade kopplade dokument. 

� Ingen omräkning av kvantitet skedde på artikel med alternativ enhet vid länkning via Informationsmenyn 
från T-orderfråga till rutinen Avrapportering material. 

� Vid materialrapportering i rutin Plocklista (tillverkning) uppstod ingen avrapporterad kostnad vid första 
rapporteringen. Gjordes delrapporteringar blev den avrapporterade kostnaden felaktigt beräknad från och 
med den andra rapporteringen. 

Inköp 

� Med tilläggsfunktionen Lagerplatssystem kunde det i vissa fall bli fel vid inleveransrapportering av artiklar 
som inte skulle hanteras av lagerplatssystemet. Felet uppstod enbart om artikeln från början bara hade en 
lagerplats. 

� Menytexterna försvann när man minimerade ett rutinfönster och fick ett påminnelsemeddelande om 
leverantörsfakturor att attestera/definitivboka. 

� Följande fel uppstod då tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering (EFH) användes i kombination med 
rutinen Import av leverantörsfaktura. När fakturan importerades med status Registrerad/Preliminärbokad 
så visades inte fakturan i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Nu visas fakturan då man loggar in i läget 
"För definitivbokning" i Registrera leverantörsfakturor. 



      2(3) 
 

Monitor Industriutveckling AB    info@monitor.se    www.monitor.se 
 +46 (0)650-766 00    +46 (0)650-766 10 

� Om man bytte leverantörskod på preliminärbokade leverantörsfakturor i rutinen Registrera 
leverantörsfakturor, så försvann konteringarna vid definitivbokningen. 

� Rutinen Ordersvar / EDI-import sparade leverantörens ändrade antal trots att det inte var markerat som 
Ok, inköpsordern uppdaterade orderraden ändå. 

Försäljning 

� I tilläggsfunktionen Kundorderöverföring påverkades inte Säljbolagets kundorder av att rest makulerades 
på orderrad vid Produktionsbolagets utleveransrapportering. 

� Det gick inte att e-posta Ordererkännande och Följesedeln samtidigt från rutin Utskrift Kundorder. 

� Beräkningen av disponibelt antal på kundorderrad fungerade inte alltid korrekt i system med 
tilläggsfunktionen Lagerställehantering, när Systeminställningen "Visa disponibelt saldo på orderrad" var 
inställd på "Ja, för alla reservationer" eller "Ja, för alla reserv. & best". 

� Fel fritextrad kom med på utskriften av kontantnotor. 

� Om man registrerade en Offert med radtyp 2 i rutinen Registrera offert och inte angav en benämning på 
orderraden, så avslutades programmet med ett programfel. 

� Kontrollen av jämn multipel av antal/kolli varnade inte om man orderlade ett avvikande antal. 

� När man aktiverat loggning till ändringslogg genom Systemvårdsmodulen, Skrivare/Användare, rutinen Val 
av loggning och valet Kundorder så påverkades prestandan i rutinen Leveransplan / EDI-import. 

� Om man i rutinen Registrera offert markerat simulering/behovsplanering i offerthuvudet, fick man en 
dialog som gällde funktionen "Spara som" när man valde att skapa order. 

� Flakmeter visades inte med två decimaler i rutin Sändningsförteckning med listtyperna "Utökad 
sändningslista" och "Sändningslista PDF417". 

� Ordersvar via rutinen Order/EDI-import saknade returstatus i orderhuvudet. Detta hände om man valt att 
importera order först och vid senare tillfälle ordersvarat genom att söka rätt på order via "Vårt 
ordernummer" i rutinen Order/EDI-import. 

� Rutinen Ångra utleverans kunde ta bort fel rad i fakuturaunderlagen om man ångrade en enskild orderrad 
på en helt utlevererad order. 

� I rutin Registrera offert blev i vissa fall à-priset felaktigt omräknat om artikeln hade alternativ enhet. Detta 
inträffade när man ville ange ett nytt pris eller om artikeln saknade pris från början. 

� I rutin Leveransplan / EDI-import markerades i vissa fall inte den första orderraden på grund av att den av 
kunden först mottagna följesedeln inte visades i rutinen. Man behövde markera orderraden manuellt för 
behålla raden. Detta fenomen inträffade när kundens artikelnummer inte överensstämde med systemets 
artikelnummer. 

� MONITOR är uppdaterad med DSV:s nya ruttkod version 1004, som används i rutinen Utskrift 
Speditionsdokument. 

� E-post avisering i rutinerna Avisering och Utskrift speditionsdokument visades endast på svenska. 

� I rutin Utleveranslista fungerade inte systeminställningen "Kontering av artikelrad enl. ovanstående rad på 
order/faktura" på automatiskt skapade tilläggsrader av typen legeringstillägg/påslag. 

� Rutinen Ångra utleverans tog inte med alla radtyper vid inläsning i bilden, alla rader ångrades därmed inte. 

� Flakmeter i Utskrift Speditionsdokument räknades ut felaktigt. 

� I tilläggsfunktionen Kundorderöverföring så fick man ett programfel när man hade inställningen att ta Vår 
referens, Er referens, Fax eller E-post från kund i produktionsbolaget och kunden hade fler än en referens. 
Detta fel inträffade när man gjorde en överföring av ordern från Säljbolaget till Produktionsbolaget. 
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Lager 

� Trots att systeminställningen "Tillämpa flytande lager" var aktiverad, blev buffertplatserna kvar när man 
fyllt på plockplatsen med buffertplatsens totala antal, så att buffertplatsens saldo blivit 0. 

� I Etikettutskrift artiklar fick inte hela artikelnumret plats vid utskrift av etiketter till vanlig skrivare med 
formatet A5. Storleken på typsnittet har därför minskats så att det maximala antalet tecken för 
artikelnummer (16 tecken) kan få plats. 

Verkstadsinformation 

� I rutinen Utskrift anställda, listtyp Ack.saldon/attesterare fick inte stora saldon plats på summeringsraden. 

� I Stämplingsterminalen gick det inte att starta ett utdelat arbete från en körplan som den anställde normalt 
sett inte hade rättigheter att starta arbete från. 

� Närvarotablån avslutades med ett programfel när man fick fokus på en anställd som stämplat utan 
schema. 

� Vid buntrapportering av material i Stämplingsterminalen blev det fel rapporterat antal på material som 
hade en alternativ enhet. 

Redovisning 

� I rutinen Projektsammandrag så blev ibland skrivarikonen inaktiv, dessutom kunde menylisten bli grå om 
man använde listtypen Kostnad/intäkt. 

� MONITOR avslutades med ett programfel om man ändrade Objekt och Anskaffningsvärde i rutinen 
Korrigering återanskaffningsvärde. 

� Det blev felaktigt dubbla verifikationer i bokföringen om man omförde en kundfaktura mot en 
leverantörsfaktura i rutinen A-contoinbetalningar/omföringar. Detta fel uppkom bara om man hade 
direktintegration till bokföringen.  

� Nyhet: I Utskrift periodisering finns ett nytt fält Från och med datum när man väljer att visa Utförda 
periodiseringar. 

� Saldorapporten visade fel utgående saldo i både debet och kredit kolumnerna 

Systemvård 

� Det gick enbart att ange 11 tecken i lösenordsfältet i rutinen Användare. Nu går det att ange ett lösenord 
på 16 tecken. 

� Nyhet: Ett antal nya variabler och ett nytt uttryck har tillkommit i rutinen Planeringsformler. 

� Automatkonteringar/fördelningar kunde i vissa lägen försvinna om man importerade kontoplanen från ett 
annat bokföringsår via rutinen Skapa kontoplan. 

Produktkonfigurator 

� Tomsidor skrevs ut vid utskrift av tillverkningsorder i rutinen Utskrift tillverkningsorder, om man i rutinen 
Tillverkningsorderdokument valt att visa konfigurationen. 


