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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.1.9 
 

Allmänt 

� SOLN-7Z7DCH - Nyhet: När du exporterar data från MONITOR till formatet xls krävs inte längre att du har 
Excel installerat på datorn. 

� JWEN-7ZMEL4 - Om den Svenska kalendern inte var upplagd och man fick frågan om man ville generera 
en ny kalender under en Automatkörning, så avslutades MONITOR med ett programfel. 

� MZEL-83VBV6 - Dra-och-släpp för att göra hyperlänkar fungerade inte i rutinen Uppdatera instruktion. 

� KFTM-84FGSX - Kunder och leverantörer från Schweiz kom felaktigt med i kontrollrapporten för Intrastat 
in/utförsel. 

� RDJF-855B7S - Då en inköpsorder importerades för registrering av kundorder via funktionen MONITOR-till-
MONITOR gick det inte att spara, om det i ordermottagarens system fanns flera kundkoder med samma 
"Vårt leverantörsnummer". 

� LÅPN-85D9BE - Endast vald rad tas nu bort för extrarader (radtyp 4 eller radtyp 16) i registreringsrutiner 
för order, offert och förfrågan. 

� AFOG-85NGDR - Vid vissa specialla omständigheter kunde man få ett felmeddelande från Monitor.NET, om 
grafer visades från flera olika rutiner samtidigt. 

Tillverkning 

� JELA-7YD9R8 - Om man tog bort en Produktionsgrupp i rutinen Uppdatera produktionsgrupper, så 
avslutades MONITOR med ett programfel. 

� BSAN-83ELJR - I rutinen Inleveransrapportering kunde man inte göra överleverans vid inleverans av 
verktyg. Denna ändring påverkar bara system med tilläggsfunktionen Verktyg. 

Inköp 

� KFTM-7X8AVU - Fakturarader med 0 belopp visades inte i rutinerna Utskrift faktureringsplan och Utskrift 
betalningsplan. 

� KFTM-82RJXU - Om man granskade leverantörsfakturor i rutinerna Artikelfråga och Leverantörsfråga, 
under knapparna Leverantörsskulder och Lev.fakturalogg, så stängdes rutinen då fakturan visades för 
granskning på skärmen. 

� MARN-832CBF - I rutin Utskrift leveransplan med valet "Endast artiklar med order eller prognos" kunde 
artiklar komma med i leveransplanen även om det enbart fanns olevererade textrader på någon 
inköpsorder. 

� LÅPN-83ELRC - Vid godssökning på internet via rutinerna Registrera inköpsorder eller Artikelfråga (fliken 
Planeringsbild eller alternativet Beskrivning i Informationsmenyn) visades olika internetsidor beroende på 
om aviseringen registrerades manuellt eller via funktionen dra-och-släpp i Registrera inköpsorder. 

� BSAN-83VGVF - Om man e-postade inköpsorder och bifogade xml-fil, så fick man ett felmeddelande 
rörande problem vid export av EDI-meddelanden. Detta inträffade då man enbart hade orderrader med 
radtyp 2. 

� LAHM-85RJHQ - När man sparade betalningar i rutinerna Utbetalningsförslag eller Utbetalning kunde ett 
felmeddelande visas och det gick inte att fortsätta med betalningen. Detta berodde på en felaktig koppling 
till EDI-datatabellen i MONITOR. 
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� SSÖG-863A3V - Om man skrev ut ett intervall av inköpsorder enligt orderinställning, exporterades inte 
EDI-filen till leverantören om e-postade order låg före EDI-order i kön. Detta fel uppstod i rutinen Utskrift 
inköpsorder. 

Försäljning 

� FOHN-824CX8 - Nyhet: Id-nummer har införts för aviseringar till Apport.net för att matchning med OPAL-
nummer ska vara möjligt och för att underlätta hantering som berör lagerställen. 

� ÖBRN-82QLDA - Nyhet: När man skapar en kreditfaktura i rutinen Direktregistrera fakturor kan man 
manuellt skriva in vilket ordernummer kreditfakturan ska ha. Det är lämpligt att t.ex. låta kreditfakturan ha 
samma ordernummer som debetfakturan med prefixet "K". I Fakturaloggen och Kundreskontran kan man 
då söka på ordernumret och få upp alla debet- och kreditfakturor som är fakturerade med detta 
ordernummer. 

� JWEN-82ZJSK - I tilläggsfunktionen Kundorderöverföring togs ej extrabenämningar (orderradtyp 4) bort 
från order i produktionsbolaget, om motsvarande orderrad togs bort från säljbolagets order. 

� FOHN-83EE5L - SIS Fraktsedelns kod blev felaktigt "V" om flakmeter saknades på någon rad och volymen 
samtidigt var 0. Dessutom avrundades FLM fel om man valde att gruppera kollirader. 

� SSÖG-849FPD - Om två olika order hade lika kundens ordernummer, så kom de felaktigt på samma order i 
MONITOR då rutinen Order / EDI-import användes. 

� JEDS-84PGYW - Frasen "Godssökningslänk" var tidigare inte översatt till andra språk än svenska vid e-
postavisering till godsmottagare. 

� BSAN-84QAPY - I rutinen Registrera offert skedde en felaktig omräkning av à-priset så att täckningsgraden 
blev konstant i de fall man valde att manuellt ändra standardpriset på offertraden. I rutinerna Registrera 
kundorder och Direktregistrera faktura blev à-priset felaktigt i de fall man valde att manuellt ändra 
standardpriset på orderraden. 

� LÅPN-84SGHF - Om referens ej angavs på offerter som skickades med e-post, valde systemet den första 
referensens e-postadress som mottagare av offerten. Nu tas e-postadressen från den mottagare som inte 
är en definierad för andra typer av meddelanden (ordererkännande, avisering, faktura). 

� JEDS-84VK7C - Rutinen Leveransplan / EDI-import visade fel antal i tabellen Result.plan när man hade 
avsända följesedlar som leverantören ej mottagit. Detta fel inträffade när systeminställningen "Logga 
importerade leveransplaner och varningar" var inställd på "Logga varningar & dra av ant.".  

� FOHN-856B5P - Vid avisering till Schenker finns möjlighet att ange hämtinstruktion och leveransinstruktion 
som anges i rutinen för Utskrift speditionsdokument, Valet EDI och fliken EDI och fliken Allmänt. 

� JEDS-857FV9 - Vid Order / EDI-Import med metoden E-post kunde ett felmeddelande visas. 

� FOHN-857JK9 - Vid avisering till speditör sattes status om till 5 (Aviserad) om flera aviseringar skedde 
samtidigt, trots att en eller flera sändningar inte var kompletta eller felaktiga. Detta fel inträffade om den 
sista sändningen i listan var korrekt. 

� FOHN-85BCS4 - MONITOR använde fel inställningar vid utskrift av blanketter av typen DataWindow för s.k. 
Odette i formatet A5 i rutinen Utskrift pallflagga EDI. Nu sker utskriften enligt inställningen för 
pappersorientering (Liggande/Stående) utifrån vad som angivits på skrivaren. 

� AFOG-85BJ4A - MONITOR avslutades med ett programfel vid import av elektroniska visitkort (vCard) i 
Uppdatering kunder. Detta fel inträffade när vissa fält i vCard innehöll mera data än databasen klarade av 
att lagra. 

� ÖBRN-85MGKL - Fel procentsats för moms kunde visas på kundfakturablanketten. Felet var att systemet 
alltid hämtade procentsatsen från momskoden på fakturahuvudet, istället för att hämta dem från 
fakturaraderna. Momsbelopp på faktureringsavgift kunde också beräknas fel i vissa lägen. 

� RALG-85NA87 - I rutinen Underlag kravrutin gick det inte att granska kundfakturor då man valt att visa 
kommentar. 

� SSÖG-8639EU - Rutinerna Ångra utleverans och Ångra inleverans skapade en onödig lokal testfil. 
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� FOHN-867JEZ - Om man aktiverat systeminställningen "Välj order innan import" under Försäljning - EDI så 
visades inga order vid import i valrutan. 

Lager 

� KJAN-858ASJ - Programkoden i rutinen Nettobehovskörning är optimerad för att korta ner körtiderna. 

� FOHN-85LFXF - Blanketten Följesedel levererat (lagerorder) visade inte alla utlevererade rader om 
utleveransen skett på många rader samtidigt. Rättningen påverkar bara system med tilläggsfunktionen 
Lagerställehantering. 

� FOHN-85LGGQ - Vid utskrift av Proforma lagerorder kunde i vissa fall rader saknas på dokumentet, detta 
kunde ske då underlaget hämtades från en utleverans med många rader. Rättningen påverkar enbart 
system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

 

� JLIN-867D9X - I rutinen Körplanering och fönstret "Omplanera hela op-listan" var några fraser oöversatta 
till Engelska. 

Verkstadsinformation 

� JLIN-7YRDX9 - En dag som redan var attesterad kunde bli attesterad igen av en annan användare i rutinen 
Attestera / korrigera stämplingar. 

� JLIN-83EASK - I rutinen Attestera / korrigera stämplingar gick det inte att korrigera "Varav indirekt tid" och 
den kopplade indirekta koden på stämplade arbetsrader. 

� OSAD-85MBA7 - Övertidsavrundning på stämplad övertid fungerade inte om man hade Inarbetning 
kombinerat med Komptid eller Betalt på samma dag. 

� JLIN-85NGES - Funktionen för att registrera frånvaroprognoser i Stämplingsterminalen hade slutat fungera. 

Redovisning 

� LAHM-7WMDQB - Vid export till Excel eller textfil från rutin Rapportgenerator, så avrundades alltid 
beräknade kolumner till heltal, trots att rapporten hade decimaler. 

� ÖBRN-7YCEQ4 - I rutinen Saldofråga, fliken Saldo/budgetöversikt, gick det felaktigt att välja kommande 
bokföringsår i fälten Utfall och Budget. 

� KFTM-7YQDZM - I Utskrift dagbok kunde under vissa omständigheter programmet stängas ned i samband 
med utskrift. 

� ÖBRN-83ZD64 - I fliken Projektrapport i rutinen Registrera projekt visades fel Resultat i % för projektets 
budget. 

� ÖBRN-84R9NX - Nyhet: Nu finns rutinen Närvarotablå att välja på i rutinen Uppdatering konteringssätt, när 
kontering av tillverkningsorderlogg och lagerlogg görs. 

Internredovisning 

� TCAN-83PBQS - En justering har gjorts i rutinen Uppdatering konteringssätt så att systemet bättre ska 
hantera markering av rutiner som ska konteras. Det blev tidigare problem med rutiner som inte hade ett 
unikt rutinnamn, t.ex. Plocklista som finns både i modulen Försäljning och Tillverkning. 


