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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.7 
 

Allmänt 

� RDJF-8CEDTY - Om man gjorde fönstret för dokumentvisning större, förstorades inte ritningen. Denna 
rättning påverkar endast system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. 

� AFOG-8DGGJH - I Windows 7 och Windows 2008 R2 kan man fästa program på aktivitetsfältet, sk. "pinna" 
programmet. Startprogrammet för MONITOR fastnade dock inte, vilket medförde att viktiga funktioner inte 
fungerade. Möjligheten att fästa programmet har tagits bort för att säkerställa programmets funktion. 

� AFOG-8DMLBR - Skrivare som har ogiltiga drivrutiner ger problem vid visning av MONITOR Skrivardialog 
då värden ska läsas ut som behövs för t.ex. förhandsgranskning och/eller iordningställande av utskrift. 
Ogiltiga skrivare i Windows måste även i fortsättningen åtgärdas då utskriftsinformation behövs till 
programmet, men genom att inte fullfölja t.ex. utskrift och/eller förhandsgranskning kan detta göras utan 
omstart av MONITOR. 

� AFOG-8DPK8A - Nyhet: Om backup-arbeten avaktiveras i backupprogrammet tas den nu bort från 
schemaläggaren i Windows. Backup-arbeten där namnet ändras, sparas som en ny schemaläggning och 
den gamla tas bort när backupprogrammet som medföljer MONITOR används. Tidigare avaktiverades den 
gamla schemaläggningen, men låg kvar i båda fallen. 

� MZEL-8DXBWK - Det gick inte skriva ut kopplade dokument på skrivare som var registrerade som Extern 1 
på användaren. Denna rättning påverkar endast system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. 

� JLIN-8E4K4U - Nyhet: När man kopplar ett dokument och väljer automatisk utskrift, så föreslås nu 
skrivare Auto istället för Extern 1. 

� AFOG-8EJD6K - Integrationen mot e-postprogrammet Outlook har uppdaterats och filen MonDragDrop.dll 
måste registreras med en programinstallation på datorn där MONITOR körs. Detta sker med fördel vid 
uppdatering av t.ex. huvudversion 7.0 till 7.1, 7.1 till 7.2 osv. Tidigare uppstod problem om detta inte 
gjordes. Nu visas också ett varningsmeddelande om integrationen inte är installerad. 

� JELA-8EKK72 - Programmet som tar hand om utskriften i Windows, den s.k. spoolern (i detta fall 
spoolw64) låste sig vid utskrift till skrivare på Terminal Server 2008 R2 när e-post skulle skickas iväg. För 
att åtgärda problemet har vi nu uppdaterat skrivaren Monitor Document Converter till en ny version. 

� AFOG-8EQM6D - Vid start på arbetsstation/klient efter uppgradering av server från version 7.1 till 7.2 av 
MONITOR visas ett meddelande om att installation också måste göras på arbetsstationen. Denna 
uppmaning har inte aktiverats tidigare i 7.2-serien. 

� CSIG-8ERJ3N - Om man valt att inte ta med standardpriset vid Spara som… på en artikel och den nya 
artikeln sedan användes i en konfiguration, så fick man ett orimligt högt pris på orderraden. 

� KJAN-8EXESU - Om man hade samma fil kopplad två gånger på en artikel, så gick det inte att göra Spara 
som… på den artikeln. 

Tillverkning 

� BSAN-8CBGFN - I rutin Orderfråga visas nu bara fet stil på markerad nivå i strukturträdet. Detta gör det 
enklare att se vilken del av en strukturorder som man just nu granskar. 

� JLIN-8DFCFT - I rutin Rapportera avsändning op.lego fick operationer som inte startats tidigare, men 
som visades i listan, status pågående efter att listan sparats även i de fall fältet avsänt antal var 0. 

� KJAN-8DRDYQ - Vid Spara som… av artikel med operationslista uppstod i vissa fall ett programfel om listan 
innehöll en legooperation där produktionsgruppen saknade leverantörskod. 

� BSAN-8ESFVJ - I rutin Artikelöversikt - Tillverkning, listtyp Standard hade uppdateringsmöjligheten 
försvunnit. 
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� BSAN-8EYGCH - Vid Spara som… från rutinerna Beredning eller Uppdatering artikel kunde man i vissa 
fall få felmeddelanden beroende på att originalartikeln hade vissa data i text- och filkopplingar som inte 
kunde hanteras. 

� KJAN-8F6E28 - Vid Spara som… från rutinen Beredning uppstod ett programfel om den artikel man 
sparade till samtidigt var uppläst i rutinen Uppdatering artiklar. 

Inköp 

� TBOL-8D3CKK - Automatisk start av rutinen Utleveransrapportering kunde under vissa omständigheter 
medföra att ett felmeddelande visades. Ordningen för hur olika delar av rutinen läses in vid autostart har 
därför gjorts om. 

� LÅPN-8DBH5E - I orderraderna på blanketterna Påminnelse orderbekräftelse och Påminnelse leverans har 
en omfördelning gjorts mellan olika fält för att bl.a. hela artikelnumret ska kunna visas. 

� BKNN-8DHAV7 - I rutinen Återrapportering från fil / matchning kunde ett felmeddelande visas vid 
utskrift i vissa lägen och systemet stängdes ned. 

� SSÖG-8E7DN5 - Obesvarade rader i rutinen Ordersvar / EDI-import fick felaktig status på orderraden. 

� JLIN-8EJBFG - Systeminställningen "Kontroll mot leverantörskoppling för artikel vid orderregistrering" 
fungerade inte. 

� FOHN-8EUDMR - Rutinen Utskrift leveransplan / EDI exporterar inte leveransplannummer när artiklar 
saknar order och förslag. 

� ÖBRN-8EYDZ9 - Nyhet: Vid koppling av leverantörsfakturor mot inköpsorder i Registrera 
leverantörsfakturor visas nu en varning om valutan på inköpsordern och fakturan är olika. 

� SSÖG-8F2BRZ - Vid manuell registrering av Ordersvar och när man delade rad i rutinen Ordersvar / EDI-
import så sparades inte den nya delade raden. 

Försäljning 

� AFOG-84VJ8H - Nyhet: Användare som stänger rutinen Utskrift Speditionsdokument under pågående 
utskrift får nu ett varningsmeddelande och möjlighet att fortsätta utskriften. 

� ÖBRN-8C5LG2 - På den polska fakturablanketten visas längst ned vid fakturatotalerna även fakturabelopp 
och momsbelopp i både utländsk valuta och i systemvalutan (Zloty). Även valutakursen visas på fakturan. 
Detta gäller då fakturan är i utländsk valuta. 

� ÖBRN-8CEAL7 - I rutinen Utskrift krav visades fel restbelopp på kontoutdraget om man valde ett 
historiskt datum på en delbetald faktura. 

� SSÖG-8D3K63 - Kundorderlogg saknades efter Utleverans plocklista. 

� SSÖG-8D4HP2 - Om man tagit bort en kopplad tillverkningsorder, så kunde man sedan inte byta 
artikelnummer på kundorderraden i rutinen Registrera kundorder. 

� CSIG-8D8GWN - I rutinen Etikettutskrift kunder kunde man inte göra några val i fältet Typ när 
alternativet Huvudadress var markerat och skrivarvalet E-postutskick aktiverats. 

� FOHN-8DBL8P - Översättning av frasen Typ i rutinen Avisering saknades. 

� KFTM-8DFCMJ - Om man tog bort ett telefonnummer på kunden i rutinen Uppdatering kunder, så 
visades inte alla kravunderlag i listan i Underlag kravrutin. Däremot så blev utskrift krav rätt. 

� JLIN-8DJGP5 - I rutinen Plocklista (Försäljning) och vid val av någon av listtyperna för EDI-hantering 
saknades kalenderfunktion i fältet Leveransdatum. 

� LAHM-8DQH3J - I rutinen Utskrift fakturor vid selektering på Verklig leveransperiod, kom det i vissa 
lägen med underlag som hade levererats vid annan tidpunkt än den period man valt. Problemet uppkom i 
samband med att fakturaunderlaget skapats via tilläggsfunktionen MONITOR Kundorderöverföring. 
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� FOHN-8DQKPP - Nyhet: Nu visas ett meddelande vid Order / EDI-import (försäljning) för de artiklar som 
har Spärra/meddela angivet i Uppdatering artiklar. 

� ÖBRN-8E5D6V - Nyhet: I Direktregistrera fakturor är det nu enklare att kreditera en samlingsfaktura. 
Tidigare fick man välja EN order på samlingsfakturan som skulle kopieras till kreditfakturan, nu kan 
samliga order från samlingsfakturan infogas på den kreditfaktura man skapar. 

� SSÖG-8E7GNK - Det blev fel vid avräkning av redan levererat antal på rader vid Leveransplan / EDI-
import. 

� FOHN-8E7LWA - Vid Utskrift EDI-fakturor så kom ställpriset felaktigt med på FR3 raden i format 318, 
319 vid delleverans av orderrad utan ställpris. 

� FOHN-8E7M7L - Om man editerade en kollirad genom att byta artikelnummer på emballage i fönstret 
Editera kolli i rutinen Utleverans plocklista, så hamnade den nya artikeln på fakturaunderlaget medan 
lageruttaget gick på den gamla artikeln. 

� KFTM-8EABBU - Om man hade en kundunik blankett så visades ändå MONITORs standardblankett i olika 
listor. 

� FOHN-8EBBKW - Rutinen Utskrift speditionsdokument läste inte upp kolli om man hade en följesedel 
med blandad pall, vilket medförde att avisering av format 85 saknade värde i TotalGrossWeight. 

� LREM-8ECHZA - MONITOR avslutades med ett programfel om man i rutinen Uppdatering kunder, fliken 
Information, försökte ta bort och lägga in nya telefonnummer. 

� JLIN-8EQGZK - Det gick inte att byta kundkod på befintlig offert i rutinen Registrera offert. 

� FOHN-8ERCB5 - Nyhet: Ordersvar IKEA kan nu innehålla flera orsakskoder. 

� LREM-8ESKY3 - Om man hade skapat ett periodbokslut så visades dubbla konteringsrader i Kund- och 
Leverantörsreskontralistan om man valt "Ska bokföring tas med". 

� SSÖG-8EYGV2 - I rutinen Direktregistrera fakturor visades ett felmeddelande då man läste in en 
debetfaktura som hade krediterats flera gånger på olika kreditfakturor. 

� CSIG-8EYDZA - Vid lista bildskärm i rutinen Orderingång avslutades MONITOR med ett programfel om 
man valt att selektera på ett urval och samtidigt exkludera detta urval. 

Lager 

� BSAN-8DRBRV - I rutinerna Behovsberäkning och Nettobehovskörning kunde det vid brist på artiklar 
med mottagningskontroll skapas nya inköpsförslag, istället för flyttningsförslag om förväntad inleverans var 
ankomstregistrerad. 

� RDJF-8DXGP5 - I rutinen Lagervärdelista har ledtexten för selektering på Inventeringsdatum ändrats till 
Senaste inventeringsdatum för att underlätta tolkningen av resultatet som presenteras i listan. 

� BSAN-8E6AN4 - Rutin Förslag senareläggning tog inte hänsyn till materialförslag vilket kunde medföra 
att beställningar felaktigt visades som ej behövliga (diff 9999). 

� JLIN-8E6HQK - I rutinen Leveranskvalitet leverantör saknades den sista textraden i den hjälpruta som 
visas i beställningsbilden vid vissa listtyper. 

� JLIN-8E6K7W - Nyhet: Funktionen Spara som… på artikel följer nu systeminställningen "Förvald 
artikelstatus för ny artikel". Dessutom uppdateras nu Skapad av på ett mer konsekvent sätt. När det gäller 
värden i fliken Budget fungerar nu Spara som… bättre även för dessa data. 

� BSAN-8EBCX7 - Om Systeminställningen "Skapa orderförslag i dåtid" inte var markerad kunde 
tillverkningsorderförslag skapade från Behovsberäkning bli felaktiga. Tillverkningsorderförslag som 
flyttats fram till nutid fick en operationslista där operationerna hamnade i omvänd tidsordning. 

� KJAN-8EHHHS - Programkoden som används i rutiner för Flödesanalyser och Förslag senareläggning 
har optimerats för att förbättra prestandan. 
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� JLIN-8EQHVY - Vid Spara som... på artikel fick vissa fält i försäljnings- och inköpsflikarna värde 0 i stället 
för tomt och dessutom en förvald flaggtyp samt 1 i antal/kolli vilket kunde medföra oväntad utskrift av 
stora antal pallflaggor. 

� JLÖR-8EYHFG - Vid omplanering av order från rutinen Förslag tidigareläggning påverkades felaktigt 
tabellen Försäljningsprognoser. Resultatet kunde bli att prognosrader fick samma datum eller att 
prognosrader togs bort helt. 

Verkstadsinformation 

� JLIN-8DMKZB - Det gick inte att infoga direkt arbete i rutinen Attestera / Korrigera stämplingar. 

� CSIG-8E5K7A - Vid operationsrapportering med lageringång i rutinen Stämplingsterminal skapades nya 
lagerplatser med samma namn även om man valde en befintlig lagerplats att rapportera till. 

� JLIN-8E6H5U - I Stämplingsterminalen kunde man få ett felmeddelande när man hade stämplat några 
dagar med schemaundantag och sedan återgått till ordinarie schema. 

� JLIN-8E7EN5 - Om man i Stämplingsterminalen startade ett vilande arbete och samtidigt satte det 
gamla som vilande så blev båda arbetena aktiverade. 

� SOLN-8ECD5G - Om man delrapporterade på den sista operationen på en tillverkningsorder via 
Stämplingsterminalen, så uppdaterades orderns rapporterade antal felaktigt. 

� JLIN-8EMALP - Det gick inte att rapportera ställtid på en maskin i Stämplingsterminalen. 

� JLIN-8EQK3J - Rapportering av kasserat antal i Stämplingsterminalen loggades inte alltid. Ordern 
uppdaterades, men loggposten kunde ibland utebli. 

Redovisning 

� LREM-8BSKZJ - I rutinen Registrera budget gick det felaktigt att radera periodrader i den högra delen av 
fönstret. 

� KFTM-8DFEV6 - Fönstret "Specify Retrieval Arguments" visades felaktigt i rutinen Projektsammandrag 
med listtypen Direktregistrerade kostnader/aktiviteter vald. 

� ÖBRN-8EADK2 – Rutinen Rapportgenerator har optimerats för att arbeta snabbare vid utskrift av 
rapporter. Tidigare kunde det bli lång väntetid vid rapportutskrift om företaget använde sig av många 
kostnadsställen, kostnadsbärare eller projekt i bokföringen. 

� RALG-8EECFH - MONITOR avslutades med ett programfel om man i rutinen Rapportera aktivitet projekt 
avslutade en aktivitet på ett projekt som hade flera aktiviteter och sedan gjorde någon ändring på en 
annan aktivitet. 

� RALG-8F3ALB - I fliken Projektrapport i rutinen Registrera projekt visades inte kundkod och kundnamn. 

Systemvård 

� LAHM-8DYHPX - Egna momsrapporter som skapats via rutinen Skapa momsrapport försvann vid 
uppdatering av MONITOR. 


