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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.1.13 
 

Allmänt 

� RDJF-7YEKTP - Kommande pris och Giltighetsdatum för kommande pris visades i knappen Priser i rutinerna 
Leverantörsfråga och Kundfråga trots att Systeminställningen "Hantera kommande pris i prislista, kund-
/lev.koppling" inte var aktiverad. 

� RDJF-829DC7 - I tilläggsfunktionen Dokumentvisning var inte alla fraser rörande filkoppling med dra-och-
släpp översatt till andra språk. 

� KFTM-82KJR3 - Parametern "Ta med övriga betalningar" i rutinen Betalningsprognos har tagits bort i de 
detaljerade listtyperna. 

� RDJF-8AKG6T - Grafer för att visa statistik i rutiner i MONITOR visade inte ackumulerade grafer. Detta 
gällde i följande rutiner: Uppdatering artiklar - Lager, Uppdatering kunder, Uppdatering 
leverantörer, Uppdatering tjänster och Uppdatering säljare. 

� AFOG-8ATEP4 - För att förenkla vid Import/Export med valet Fildialog visas nu numret och beskrivning på 
kopplingen som används på titelraden, samt att sökväg och filtyp visas utifrån inställningar på kopplingen. 
Sökväg anges på koppling med avslutande \ (backslash) till mapp där import- resp. export-filer filer bör 
placeras. 

� RDJF-8ATJF3 - I rutinen Kundorderfråga, på fliken Utleverans/Faktura visades i underfliken 
Leveranssäkerhet även orderrader som återställts via rutinen Ångra utleverans. Dessa rader ingick även i 
beräkningen av leveranssäkerheten vilket gav ett felaktigt värde för den aktuella ordern. 

� FOHN-8AUK6Z - Tiden för att göra en utskrift till MDC har nu förlängts till 60 sekunder från tidigare 30 
sekunder. Det gör att även större utskrifter (till en viss gräns) bör hinnas med innan tidspärren slår till på 
MDC. 

� LREM-8B3KJT - Vid kontering av orderrader i bl.a rutinen Registrera inköpsorder, så gick det inte att 
använda enter för att kontera i konteringsrutan. 

� SSÖG-8BCHTZ - Om man hade flera edi-kopplingar med samma typ så kunde importen missa att 
importera alla kopplingar. Detta inträffade då någon av kopplingarna pekade på en sökväg som inte 
användaren hade. 

Tillverkning 

� BSAN-7ZXKB5 - I rutinen Inleveransrapportering op.lego fick man i vissa fall flera fönster för 
antalsrapportering av samma orderrad. Detta fel inträffade enbart i system med tilläggsfunktionen 
Lagerplatssystem. 

� JWEN-89KCNS - I rutinen Inleveransrapportering op.lego aktiverades inte Spara knappen när man 
rapporterade in antalet i Lagerplatsfönstret. 

� JLIN-89PFZ2 - Artiklar med minusantal i Beredningen fick i Efterkalkylen 0 i pris, istället för ett negativt 
värde. 

� JLIN-8A6DQH - Om man i rutinen Avrapportering material valde att lägga till ett material, så blev det 
felaktigt pris på artiklar med multipla enheter. 

� RDJF-8ALCKF - I rutinen Avrapportering lista visades enhet på materialrader endast i de fall artikeln 
hade en alternativ enhet angiven. 

� FPEN-8ASD39 - I rutinen Orderförteckning - Tillverkning uppstod ett programfel om man använde 
förvalda värden med gruppering på artikelnummer och valet Huvudartiklar under sektionen Visa artiklar... 
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Inköp 

� KFTM-82PG69 - I rutinen Uppdatera leverantörsreskontra lagrades fel momsbelopp om man skapat en 
faktura där momsen ändrats utifrån det föreslagna momsbeloppet. 

� AFOG-867JR4 - I rutinen Utskrift Leveransplan fungerade inte förvalda värden på listtypen Sorterat på 
artikel, man fick ändå Artikelvis utskrift. 

� ÖBRN-8A5FLW - Tillverkningsordernummer angivet i inköpsordern visades inte alltid under 
orderinformationen när man kopplade leverantörsfakturor mot inköpsorder i rutinen Registrera 
leverantörsfakturor. 

� ÖBRN-8AEHY9 - Inköpsgränserna fungerade inte när man genererade en inköpsorder från en förfrågan. 
Det gjordes ingen kontroll mot inköpsgränserna och ordern sattes felaktigt alltid till status 1 (registrerad). 

� SSÖG-8AFFTW - En importerad EDI-avisering med flera order per följesedel kunde inte avrapporteras vid 
inleverans. 

� FPEN-8AMCSP - Om man i rutinen Utskrift Leveransplan försökte skriva ut listtypen Artikelvis utskrift 
och tog bort markeringen "Endast artiklar med order el. prognos" och försökte skriva ut, så fick man ett 
programfel. 

� ÖBRN-8AUK6M - MONITOR avslutades med ett programfel vid utskrift av elektronisk avisering och man 
hade SEPA som ett förvalt värde i rutinen Elektronisk avisering (LB)(FB). Detta fel inträffade enbart i 
system med anpassning nummer 5. 

� BSAN-8AVBM3 - Rutinen Avisering / EDI-import avslutades med ett programfel om man sparade utan 
data. 

� BKNN-8B3CRM - Nyhet: För att SEPA-betalningar ska fungera bra för finska kunder kan man nu se och 
ändra utlandsbetalningsinformationen när fakturorna registreras. Tidigare visades den bara för betalformat 
FBU/LBU men nu även för betalningsformat FB när anpassning 5 finns. 

Försäljning 

� LAHM-7S7HZA - Texten Momshänvisning Faktura - EU-försäljning och Momshänvisning Faktura - Export-
försäljning fick inte plats på fakturablanketterna. 

� RDJF-7WYKA4 - I rutin Utleveranslista kunde man inte se speditionsinformationen med decimaler, vidare 
saknades översättning på vissa enheter i speditionsinfodelen. Via egenskapshantering gick det inte att 
påverka hur olika värden gällande speditionsinfo skulle visas. 

� BSAN-86WC76 - I rutinen Flödesanalys - Försäljning uppstod ett programfel om man ändrade period 
(Ny färdig) på en operationsrad på en tillverkningsorder i resultatlistan. 

� LÅPN-89TDH2 - På kundkortet (i rutinerna Kundfråga och Uppdatering kunder) inkluderades värdet för 
aktuell offertstock alla offerter som hade status mindre än 9 (Order). Enbart offerter med status 1 
(Registrerad) och 2 (Utskriven) ska ingå i detta värde. 

� AFOG-8A5FY5 - Pallflagga EDI Utlevererad A4/A5 fanns inte att välja som kundunik blankett. 

� JEDS-8A6D73 - Om man ordersvarade i rutinen Order / EDI-import och det fanns orderrader som inte 
var OK (gulmarkerade), så togs orderhuvudet med för varje order men inga orderrader. 
Om man hade rader som var OK, men där man avmarkerat OK rutorna och sedan sparat och sedan 
ordersvarat så ordersvarades alla orderrader.  

� SSÖG-8A8CZA - Order importerade med rutinen Order / EDI-import saknade e-postadress för avisering. 

� CSIG-8AGCBQ - Informationstext visas i ruta "Utleverera hela ordern" i rutinen Utleveransrapportering 
när enskilda artiklar har spårbarhet. 

� FOHN-8AKAKG - I format 19 (Ordersvar från Order/EDI-import) är normalfallet att programmet 
ordersvarar med OR1 på orderraderna. Det är bara rader som blir splittade/delade som kan få ORX. 

� SSÖG-8AMGGR - Vid visning av leveransplaner i rutinen Leveransplan / EDI-import, avslutades rutinen 
med ett programfel när långa artikelnummer som inte var översatta i MONITOR fanns i planen. 
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� SSÖG-8AMHY3 - Kundorder som importeras med samma kundens ordernummer på två order efter 
varandra i rutinen Order / EDI-import fick fel Id på orderrader. 

� MWIK-8APKMH - Legeringstillägg med kvantitet 0 som lades på artikeln vid utleverans i rutinen 
Utleveransrapportering fungerade inte. 

� FOHN-8AULPJ - Rutinen Leveransplanelogg / Diff kunde avslutas med ett programfel med listtypen 
Summa per datum/artikel vald. 

� RALG-8AWC4A - Ett felmeddelande visades vid utskrift i rutinen Kundreskontraanalys, listtyp Standard 
grupperad på Kund med parametern Limitkontroll markerad. 

� KJAN-8AZKXG - När många fakturor skickades per e-post samtidigt från rutinerna Utskrift fakturor och 
Utskrift räntefakturor, så kunde ett felmeddelande visas när ca 10 fakturor skickats. 

� FOHN-8B9HCS – En ny routingkod DSV ver 101116 är införd. 

� FOHN-8BCJWW - Export av avisering i rutinen Avisering exporterade inte rätt antal. 

� JWEN-8BHA9T - Order som blivit utlevererade från Produktionsbolaget visades inte i Säljbolagets 
leveranssäkerhet. Detta fel inträffade i system med tilläggsfunktionen Kundorderöverföring. 

� FOHN-8BHE2C - Momsen blev felaktigt avrundad i rutinen Utskrift EDI-fakturor med format 319. Detta 
rättas med det nya formatet 10319. 

Lager 

� RDJF-84PASS - Blanketten Proforma lagerorder visade inte rätt adressuppgifter. På standardblanketten 
visades det avsändande lagerställes adress som fakturamottagare. På blankett av typen Crystal Reports 
visades mottagande lagerställes adress och kontaktuppgifter i blankettfoten. Ändringen påverkar enbart 
system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

� BSAN-85MBQK - I rutin Uppdatering artiklar - Lager kunde man få ett antal felmeddelanden och de 
ändringar man gjort sparades inte. Detta inträffade om man uppdaterade data som återfinns i flera flikar i 
rutinen, t.ex. vikt och statistiskt nummer. 

� RDJF-89HH9L - Fritexten för Avvikelserapport kund användes felaktigt även på blanketterna 
Avvikelserapport – leverantör och på den interna avvikelsrapporten. 

� RDJF-8APKHS - Om man aktiverat systeminställning "Fördela inköp mellan flera leverantörer" och samtidigt 
avmarkerat systeminställningen "Skapa orderförslag i dåtid", kunde det i vissa fall kvarstå materialbrister 
efter Behovsberäkning eller Nettobehovskörning. 

� RDJF-8B2DL5 - Textraderna sorterades felaktigt på Lagerorder följesedel när restnoterade rader visades. 

� BSAN-8BBC2E - Med multipla lagerplatser i kombination med flytande lager, så togs lagerplatsen bort när 
saldot blev 0 på lagerplatsen via annan rapportering än inventeringsrapporteringen. Detta inträffade när 
artikeln hade inventeringsstatus "Under inventering med sparat saldo". 

� MWIK-8BGBES - Inventeringsdifferensen blev fel när man lade till saldo på en tidigare inventering. 

� MWIK-8BGEB2 - Inventeringsstatus-flaggan visade den sista lagerplatsens status i rutin Uppdatering 
artiklar - Lager istället för den högst prioriterade inventeringsstatusen på artikeln. 

Verkstadsinformation 

� JLIN-8A7G8C - Alla utdelade arbeten i rutinen Körplan doldes för alla anställda i rutinen 
Stämplingsterminal trots att de inte var låsta. 

� JLIN-8ANA9U - Ett programfel uppstod i rutinen Närvarotablå när man bockade i och ur Frånvarande och 
Ej instämplade om man samtidigt hade rutinen Attestera / Korrigera stämplingar öppen i bakgrunden. 

� JLÖR-8ATL4L - När man selekterade på en Planerare och valde listtypen Utdelade i rutinen Utskrift 
Körplan, avslutades MONITOR med ett programfel. 
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� JLIN-8BFK9U - Nyhet: Vid löneexport till AGDA kan man nu även få med den anställdes avdelning som ett 
kostnadsställe. Detta aktiveras med den nya systeminställningen "Skicka avdelning som kostnadsställe i 
löneexport till AGDA". 

� JLÖR-8BGKM9 - Rutinen Attestera / korrigera stämplingar kunde avslutas med ett programfel när man 
bytte anställda. 

� JLIN-8BHK8K - MONITOR avslutades med ett programfel när man dubbelklickade på rubrikerna i 
Informationsdelen i rutinen Stämplingsterminal. 

Redovisning 

� KFTM-7P7CF2 - Om man registrerat ett anläggningsobjekt som hade ett anskaffningsår som inte var 
upplagt i MONITOR, så kom inte objektet upp i rutinen Skattemässiga avskrivningar. 

� ÖBRN-8ADADU - Prestandan i rutinen Saldofråga har förbättrats. 

� ÖBRN-8AEJU3 - I rutinen Import / Export SIE exporteras nu saldoposter från hela bokslutsåret även fast 
man avgränsat exporten på ett urval av perioder. Dvs. periodurvalet gäller nu enbart datat för det aktuella 
året, ej för föregående år. 

� RALG-8APAQP - I rutinen Utskrift periodisering visades inte vissa periodiseringar då man skrev ut listan 
med selektering på Period Till och med. Felet inträffade då periodiseringen var baserad på en 
leverantörsfaktura med verifikationsdatum den sista i månaden. Periodiseringen visades inte trots att man 
selekterat till och med den perioden. 

� ÖBRN-8B9JS6 - Det gick inte att använda piltangenterna för att välja rapport i rutinen Rapportgenerator. 

Systemvård 

� JELA-837B8W - Informationsrutan om vilken blankett som genereras uppdaterades inte med 
operativsystemet Windows 7. 

� JWEN-8ANHZB - I rutinen Lista användare visades enbart användare med Svenska eller Engelska som 
språk. 

� RALG-8AP9XY - I rutinen Återutskrift av journaler visades inte alla decimaler i alla journaltyper. 

� LREM-8BAJDB - Raderna blev felaktigt sorterade i rutinen Distrikt kunder om man tog bort och lade till 
nya rader utan att spara emellan. 

� LREM-8BFEVM - Raderna blev felaktigt sorterade i rutinen Kundtyper om man tog bort och lade till nya 
rader utan att spara emellan. 

Elektronisk fakturahantering 

� ÖBRN-7Y5DLF - Vi har undantantagit beloppsgränsen på kreditfakturor. Kreditfakturor behöver inte skickas 
vidare för attest oavsett vilket belopp de är på. 

� ÖBRN-8A5EUL - I vissa lägen kunde en faktura hamna "För definitivbokning" trots att fakturan redan var 
definitivbokad. Detta inträffade om fakturan definitivbokades precis samtidigt som den skulle attesteras av 
någon användare i rutinen Attestera leverantörsfakturor. 

� ÖBRN-8AL9QA - Fönstret "Påminnelse om leverantörsfakturor" som visas när man har fakturor att 
attestera öppnades ovanpå de fönster som var aktiva. Detta störde de eventuella inmatningar som gjordes 
i samband med att påminnelsen öppnades. Nu öppnas påminnelsen i bakgrunden i de fall det redan finns 
fönster öppna i systemet. 

Internredovisning 

� TCAN-8AP9DY - Rutinen Efterhandskontering har optimerats för att det ska gå snabbare att kontera 
loggarna. 
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Produktkonfigurator 

� KJAN-7WUF47 - I tabellen "Valalternativ till valgrupp" i rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper gick 
det att ange samma artikelnummer i Huvudartikelfältet som i fältet Artikelnr, vilket orsakade rundgång vid 
nettobehovskörning. 


