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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.1.11 
 

Allmänt 

� MWIK-7VKKCP - Förvalda värden i egenskapshanteringen fungerade inte på fliken Planering i rutinen 
Uppdatering artiklar – Lager. 

� JWEN-825DNL - Vid nyinstallation av MONITOR så saknades grunddata i några rutiner. 

� JWEN-82HBX2 - Då man kopplade ett dokument eller öppnade Dokumentvisningen för att se en kopplad 
fil och därefter tryckte OK eller Avbryt så hamnade det senast använda programmet ovanför MONITOR. 

� JWEN-82KDGW - I vissa fall så fick man ett programfel när man försökte koppa en fil på knappen Revision 
genom att använda "dra-och-släpp". Detta fel uppstod i system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. 

� JWEN-83NAAJ - I vissa fall när man stängde ner MONITOR så låg monwin2.exe processen kvar trots att 
MONITOR var avslutat. 

� JWEN-88L9W5 - Om man hade flera körningar med e-post och/eller Agenten på Windows 08 R2 eller 
Windows 7 server så fick man ett programfel efter körningen när MONITOR avslutades. 

� MZEL-892CSK - Även om man använde tilläggsfunktionen Dokumenthantering i MONITOR så kunde man få 
upp ett meddelande om att man inte hade funktionen om användaren saknade rättigheter till rutinen. 
Detta är nu korrigerat och nu visas istället en varning om att rättigheter saknas till rutinen. 

Tillverkning 

� KJAN-825LCS - Beläggningen kunde visa fel värden i rutinerna Beläggning summerad och Beläggning / 
produktionsgrupp, om endast tid och inte antal på operationen rapporterats i rutinen Avrapportering 
lista. 

� JWEN-82HBQK - MONITOR avslutades med ett programfel när man via Informationsmenyn länkade sig från 
Orderfråga (F11) till Plocklista om man inte hade rättigheter. Dessutom följde inte ordernumret med till 
plocklistan vid länkningen. När man selekterade på en order i Plocklista (Tillverkning) så avslutades 
också MONITOR med ett programfel. 

� RDJF-867J99 - Det gjordes ingen valutaomräkning av materialpriser från "Kommande leverantörspris" i 
rutinen Förkalkyl. 

� CSIG-86FCKE - Artiklar utan saldohantering fick inget antal att plocka i rutinen Plocklista (Tillverkning). 

� RDJF-86YGTK - Förvalda värden för listtyperna i rutinen Orderförteckning - Tillverkning fungerade inte. 

� KJAN-88PDHF - När man genererade T-order från kundorder via rutinerna Registrera Kundorder eller via 
Order / EDI-Import, så skapades ett T-ordernummer med pos.nr. trots att man enbart hade en T-artikel på 
ordern. 

Inköp 

� KFTM-82PGWZ - I rutinen Utbetalning visades i vissa lägen fel belopp i fältet Summa betalt. Detta 
inträffade om man betalmarkerade (flyttade) en faktura och sedan upptäckte något felaktigt på denna 
betalning och gjorde en ny betalmarkering på samma faktura igen. 

� RALG-864BBZ - I rutinen Leverantörsreskontraanalys visades i vissa lägen ett felmeddelande om man 
körde listan flera gånger efter varandra med olika listtyper valda. 

� BSAN-88QDVQ - Man kunde under vissa omständigheter endast ångra sista raden flera gånger, utan att 
komma vidare i rutinen Ångra inleverans. 
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Försäljning 

� KFTM-7XEKGK - Vid försenad betalning av räntefaktura föreslog systemet felaktigt att ränta skulle 
debiteras. Detta fel gällde i rutinen Inbetalningar. 

� JELA-83FHVS - I rutinen Utskrift krav fungerade inte Crystalreportsblanketter för utskrift av kontoutdrag 
till fax. 

� AFOG-86NH6K - Om man i rutinen Utskrift Speditionsdokument skapade en sändning med den ogiltiga 
kombinationen Schenker, SIS-fraktsedel och tjänsten Schenker Parcel kunde MONITOR i vissa fall avslutas 
med ett programfel. 

� BSAN-875E7J - Om man makulerade rest på en orderrad i Utleveranslistan hamnade ändå eventuella 
kopplade textrader i fakturaunderlaget. 

� SSÖG-87RFNJ - När man lade till radtyp 6-rader med knappen "Lägg till rader" i rutinen 
Utleveransrapportering kopplades raden inte till den överliggande fiktiva artikeln. 

� SSÖG-87YJ8H - Om leveransperiod sakandes på orderrad vid import av order i rutinen Order / EDI-
import så avbokades raden utan resultat på ordern. 

� ÖBRN-887BPY - Automatkonteringar fungerade inte på inbetalningar om man använde rutinen 
Inbetalningar lista. 

� LÅPN-887KLJ - Vid import av fiktiva artiklar till kundorder i rutinen Registrera kundorder har inte 
nedbrytning skett när systeminställningen "Generera valda textrader även vid orderimport" under EDI på 
fliken Försäljning i rutinen Systeminställningar varit aktiverad. 

� BSAN-88EBAX - Vid tillägg av fria orderrader (radtyp 2) utan artikelnummer eller benämning i rutin 
Registrera Offert, avslutades MONITOR med ett programfel om man sparade när markören fortfarande 
stod kvar på en av dessa rader. Om man förflyttade markören till läget för inmatning av ny rad uppstod 
inte detta fel. 

� FOHN-88LF2H - Nyhet: Produktnamn och prefixet DB har lagts till då produktnamn för Schenker och 
tillhörande tjänster i rutinen Utskrift speditionsdokument. Tjänstenamn som fasas ut från Schenker 
bibehåller gamla namn i MONITOR för att kunna användas t.ex. vid sökning efter gamla sändningar i 
rutinen Sändningsförteckning. 

� AFOG-88MKF7 - Vid EDI-export i kombination med FTP, EDI-data och Automatisk MEDI aktiverad, uppstod 
en EDI-låsning som låg kvar. 

� FOHN-88NDJV - I Utskrift speditionsdokument kunde fel adress visas på vissa adressrader när man 
hade annan leveransadress på kundordern jämfört med på kunden t.ex. vid val av alternativ 
leveransadress. 

� FOHN-88NJDH - Nyhet: DSV Routing-koder är uppdaterade för sändningar som skickas med DSV fr.o.m. 
2010-08-25. 

� FOHN-88NK36 - Nyhet: När man använder två olika GAN/Kundnr som avsändare för Posten via Pacsoft 
Online, så kan man numera ange detta på speditören under Ext.info i rutinen Uppdatering leverantörer. 

� RALG-88QAFQ - I rutinen Utskrift faktureringsplan visades ett felmeddelande om man först använde 
listtyp Standard med valet "Förmarkera för frisläppning" och sedan bytte till listtyp Enbart summa. 

� JWEN-88V9LX - I tillägsfunktionen Kundorderöverföring så fungerade inte inställningen orderprefix om man 
ställt in att ordernummer skulle tas från produktionsbolagets nummerserie, eller om man lät 
produktionsbolagets nummerserie styra ordernummer i både sälj- och produktionsbolag. 

� LAHM-88WJBZ - På fakturorna i rutinen Utskrift fakturor visades inte hela à-priset om priset översteg 10 
000 000. (Detta fel gällde enbart vid användning av "IKEA-faktura".) 

� ÖBRN-892GBC - I rutinen Utskrift krav skrevs inte kraven ut enligt rätt utskriftsmetod då man skrev ut 
via skrivare, e-post eller utskrift via inställning på kund. 

� JWEN-896F3S - Om man hade tilläggsfunktionen Kundorderöverföring så avslutades MONITOR med ett 
programfel när man öppnade rutinen Kundorderfråga länkad. 
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� FOHN-899AVC - Streckkoderna på sidorna har justerats för att EAN128 kod har införts på SIS-fraktsedelns 
blad 1, 2 och 3 mot tidigare endast på blad 2. 

Lager 

� MZEL-7FFCML - Om inga aktiviteter fanns upplagda på fliken Aktiviteter i rutinen Registrera Grunddata, 
fick man ett felmeddelande på fliken Förvalda värden när man ville skapa ett nytt förvalt värde. 

� BSAN-82JB4A - I rutin Leveranskvalitet kund kunde i vissa fall MONITOR avslutas med ett programfel 
vid Lista bildskärm. Felmeddelandet visade att systemet försökt göra en division med 0 (noll). 

� BSAN-82YACQ - Det gick inte att radera lagerplatsnamnet i rutinen Uppdatering artiklar – Lager när 
multipla lagerplatser inte användes. MONITOR avslutades med ett programfel. 

� JWEN-85UBE4 - Under vissa förhållanden aktiverades inte spara knappen när man kopplade en fil i rutinen 
Uppdatering Artiklar - Lager under fliken Tillverkning. 

� RDJF-86FAW2 - När man gjorde Spara som… för att skapa en ny avvikelse i rutinen Registrera avvikelse, 
så kopierades även tidigare gjord saldopåverkan. 

� BSAN-86WHPL - MONITOR kunde avslutas med ett programfel när man på fliken Försäljning i rutinen 
Artikelfråga (F12) valt att visa utleveranslogg. 

� RDJF-88XHR5 - Det gick inte att sortera/filtrera på kolumnen Urspr. charge i rutinen Chargenummerlista. 

Verkstadsinformation 

� JWEN-82QC28 - Utskrifter i liggande format i rutinen Utskrift körplan blev felaktig. 

� JLIN-86WFYC - Löneexport till Visma 600 hämtade fel schematid till exportfilen då schemaundantag hade 
nyttjats på en anställd. 

� JLIN-88AABT - Nyhet: Systemattesterare får nu omattestera en redan attesterad dag i rutinen Attestera / 
korrigera stämplingar. 

� JLIN-88UAWP - Nyhet: För övertids- och dygnetruntschema görs nu ingen kontroll av "Ej utstämplad 
föregående dag" vilket underlättar för de anställda som stämplar övertid över ett dygnsbrott. 

� MWIK-88XKCZ - Funktionen för att registrera frånvaroprognos i Stämplingsterminalen fungerade inte. 

Systemvård 

� JWEN-86HHVF - Fönstret Rättigheter hamnade "bakom" MONITOR när denna öppnades i RemoteApp 
(publicerad applikation i Windows Server). Detta gjorde att man upplevde att MONITOR hängde sig. 

� JWEN-88WCVQ - Valet "Byt sökväg" i rutinen Uppdatera Dokumentsökvägar bytte enbart sökvägen på 
den översta nivån, men alla kopplade filer som låg under bytte inte sökväg. 

Elektronisk fakturahantering 

� KFTM-83MEJQ - Sidnumret visades inte på de inscannade fakturabilderna. (Gäller system med 
tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering.) 

Produktkonfigurator 

� MWIK-88VB6G - Man fick ingen varning på befintliga konfigurerade order när en Obligatorisk valgrupp 
lades till i konfigurationen. (Gäller system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator.) 

� CSIG-88XFPF - En artikel med Spärr/meddelande som ingick i en ej obligatorisk valgrupp kunde i vissa fall 
göra så att annan vald artikel från en annan ej obligatorisk valgrupp försvann från vald konfiguration. 


