
      1(3) 
 

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

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.10 
 

Allmänt 

� BSAN-8H69NC - I rutiner för Ångra ut- eller Inleverans visades ett felmeddelande om orderraden var 
skapad med alternativ enhet och ångra genomfördes ej. 

� SSÖG-8JBFMK - Vid orderregistering fick man en varning om arbetsfri dag vid angivande av leveransperiod 
på helgdag även om helgdagen ändrats från "Arbetar inte" (0) till "Arbetar" (1) i Företagskalendern. 

Tillverkning 

� BSAN-89WFDA - Om man i beställningsbilden i rutinen Utskrift leveransplan op.lego inte aktiverat 
"Endast artiklar med order el. prognos" visades ett felmeddelande vid förhandsgranska eller utskrift och 
blanketterna saknade data. 

� RDJF-8GHCEN - Trots att inställningarna "Skapa egna fritextnummer på tillv.order" och "Lämna fiktiva 
artiklar kvar i orderns materiallista" hade aktiveras skapades inga nya textnummer för eventuell 
materialinstruktion om artikeln ifråga var fiktiv. 

� BSAN-8JJJ7K - I rutinen Avrapportering lista kunde man inte spara ändrad layout för tabell-delen av 
fönstret. 

� FPEN-8JQEU9 - I tilläggsfunktionen Produktkonfigurator kunde man inte lägga in flera rader till en valgrupp 
i fönstret Tillägg till valgruppsrad. 

� FPEN-8KDFZC - I rutinen Återutskrift Op.legodokument skrevs inte ev. kopplade externa dokument ut 
även om det valet var aktiverat i beställningsbilden. 

Inköp 

� RDJF-8H5GTE - Status på förfrågan följde felaktigt med till inköpsorder, när inköpsorder skapats från 
rutinen Registrera förfrågan. 

� LREM-8HT9DR - I rutinen Uppdatera leverantörsreskontra fungerade inte direktintegration till 
redovisningen (vid integration utan journal). 

� FPEN-8HUKMS - Om man i rutin Utskrift leveransplan valt "Endast artiklar med order el. prognos" och 
sortering på artikel avslutades MONITOR med ett programfel om någon leverantör i utskriftsurvalet för 
tillfället saknade order eller prognos. 

� JLIN-8HVKMK - Om man i rutinen Rapportera mottagningskontroll kasserade allt kvarvarande på en 
order fanns ändå underlaget kvar för ytterligare rapportering. 

� BSAN-8JACQ9 - Om man automatiskt skapade avvikelser från kassationsrapportering i rutin Rapportera 
mottagningskontroll blev levererat antal i avvikelsen det godkända antalet i stället för den totalt 
levererade kvantiteten. 

� SSÖG-8JPJGS - I rutinen Registrera inköpsorder kunde man inte registrera ytterligare aviseringar på en 
redan aviserad order. 

Försäljning 

� AFOG-8DWJC6 - När fler än ca. 10 pallflaggor bifogades med e-post från rutinen Utleveransrapportering 
uppstod ett programfel. 

� ÖBRN-8G5GB5 - I rutinen A contoinbetalningar / Omföringar gjordes ingen kontering mot Kvantitet 
och Spec på betalningar i utländsk valuta, trots att detta var angivet på kontot. 
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� ÖBRN-8GBJ6G - I rutinen Faktureringslogg, med alternativet Visa kalkylinfo, visades symbolen för 
"kalkyl saknas" (miniräknaren) på K-artiklar. 

� KFTM-8HNCYB - I rutinen Utskrift gamla fakturor visades en felaktig sidfot på dokumentet för 
Återutskrift proformafaktura. 

� JWEN-8J2GXM - I tilläggsfunktionen Kundorderöverföring så översattes inte artikelbenämningar korrekt i 
Produktionsbolaget. 

� FOHN-8J2JQM - Nya kollislag för Posten PALL.ETT aktiverades den 1 juli 2011. Nedanstående kollislag 
gäller från detta datum: 
OA – Pallet 40×60 cm (Kvartspall) 
AF – Pallet 60×80 cm (Halvpall) 
PE – Pallet 80×120 cm (Helpall) 
OF – Special pallet (Sjöpall) 
Kollislaget "Övrig pall" försvinner. Halvpall har bytts från Z1 till AF. Nytt förvalt kollislag blir PE. 

� FOHN-8J2K42 - SMS/Mobiltelefonnummer saknades i aviseringar till Apport.net och PacSoft Online. 

� SSÖG-8J3FLJ - Om man omplanerade datum på en artikelrad i rutinen Order / Edi-import, så försvann 
bindningen till Tillverkningsordern. 

� JWEN-8J9FDR - Inställningen "Samma som originalorder" fungerade inte för inställningarna 
Betalningsvillkor, Leveransvillkor och Leveransmetod i tilläggsfunktionen Kundorderöverföring. 

� AFOG-8JCCVG - Nyhet: Nu skickas kollislag (PackageCode) med till Pacsoft Online för PALL.ETT 
sändningar. 

� RALG-8JGH8N - Med tilläggsfunktionen Kundorderöverföring så kunde det ibland uppstå problem om man 
hade två säljbolag. 

� BSAN-8JJH59 - Vid utskrift av orderföljesedel från rutin Registrera kundorder kunde man få fel 
ordernummer utskrivet om man skrev ut flera order i följd utan att öppna om rutinen. 

� LAHM-8JKA75 - Vid frisläppning av förskottsfakturor i rutinen Registrera kundorder, så översattes inte 
Orderinformationen på fakturan till rätt språk. 

� KJAN-8KJJLV - Lagerplatserna kunde bli sorterade i fel ordning i rutinen Plocklista. 

Lager 

� BSAN-8DQBY8 - I rutinen Historiska lagerrörelser grupperad på Artikel eller Rutin fungerade inte 
sortering på rätt sätt med listtypen Enbart summa. 

� BSAN-8GSHN4 - I rutin Prisutveckling, listtyperna Inköp och Försäljning, visades inte Belopp 1 och 2 
samt Diff med samma värden i lista bildskärm och utskriven lista. 

� ÖBRN-8HUG35 - Då inköpsorder skapades via rutinen Inköpsorderförslag så skapades ingen kontering 
för rader som avsåg legeringstillägg. Efter ändring skapas nu kontering utifrån varugruppen på 
legeringstillägget. 

� BSAN-8JCGDB - Då en avisering gjorts på en inköpsorderrad orsakade detta ett felmeddelande i MONITOR 
när man sedan körde rutin Förslag senareläggning. 

Redovisning 

� KFTM-8E7DEM - I vissa lägen gick det inte att byta bokföringsår via Arkiv-menyn, trots att användaren 
hade rättighet till redovisningsmodulen. 

� ÖBRN-8H2HFQ - I rutinerna Registrera projekt och Projektsammandrag visades i vissa lägen fel 
materialkostnad för kostnader som hämtades från kundorderrader (Standardpriset). Felet innebar att den 
drog av försäljningsrabatten även på den hämtade kostnaden. 

� ÖBRN-8J3JT9 - Vid uppdatering av systemet så sattes alltid den svenska momsrapporten som förvald 
rapport, trots att en annan rapport var vald som förvald rapport. 
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� ÖBRN-8J48YQ - I rutinen Huvudbok projekt visades inte alla intäktstransaktioner om man listade den 
utan selektering på Typ av projektkostnad/intäkt. Enbart transaktioner som var kopplade till konton med 
Pk-typ -1 Intäkt visades. 

Elektronisk fakturahantering 

� RALG-8JK98C - I programmet MONITOR Extern Attest fungerade det inte att använda fältet Specifikation 
vid attest av leverantörsfakturor. 


