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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.5 
 

Allmänt 

� LÅPN-844CDS - I rutiner för Ångra in- och utleverans kunde ett programfel uppstå om man ångrade 
orderrader som rapporterats med alternativ enhet. 

� BSAN-84PA6E - I vissa fält visades Referenskoden (handläggare) enbart med 4 tecken även om koden var 
bestod av flera tecken. (Handläggare kan anges med max. 8 tecken.) 

� JWEN-8B2G9Y - Om en Användare saknade rättigheter till hela modulen Systemvård, så fick användaren 
ett programfel när han försökte att koppla dokument eller titta på ett kopplat dokument. Detta fel uppstod 
i system med tilläggsfunktionen Dokumenthantering. 

� JWEN-8BFGYV - Om man kopplade dokument direkt från ett e-postmeddelande i Outlook och redan hade 
ett dokument med samma namn så visades ingen varning om detta. 

� SOLN-8CLAQH - För företag som använder systemet i Finland visas nu postadressen på vänster sida istället 
för på höger sida. Detta gäller samtliga blanketter i systemet. 

� MZEL-8CVK5T - Tilläggsfunktionen Dokumentvisning är uppdaterad för att förbättra visningen av filer som 
är skapade i SolidWorks 2010. 

Tillverkning 

� RDJF-7YHHDH - I ledtidsgraferna i rutinen Orderförteckning – Tillverkning gick det inte att ta tag i 
vänsterkanten på staplarna för att omplanera startdatumet på tillverkningsorder och operationer. 

� CSIG-8A2A2G - Vid Utökad rapportering i rutinen Avrapportering lista visades en obefogad fråga om att 
spara ändringarna vid OK eller Avbryt. 

� JLIN-8BXKW5 - När man angav ett lagerplatsnamn som redan fanns när man Avslutade arbete i 
Stämplingsterminalen, så sattes spårbarhetsreglerna ur spel och chargenumren skrevs över. 

Inköp 

� RDJF-7WNAF5 - Fördelningen 0 % på leverantörskopplingar i rutin Uppdatering artiklar - Inköp spardes 
inte som NULL i databasen. 

� KFTM-8BNGNV - Frågetecken visades istället för ett konto i utbetalningsjournalen om man i rutinen 
Återrapportering LB/FB valde att återrapportera olika valutor efter varandra utan att avsluta rutinen 
mellan. 

� LAHM-8BRHBH - Det var en felaktig validering av riksbankskoden i knappen Utlandsbetalning i rutinen 
Uppdatering leverantörer. 

� LAHM-8BRKG2 - I rutinen Återrapportering LB/FB blev fakturorna rapporterade som betalda på fel 
betalningsdag om datorn var inställd med norskt datumformat. 

� KFTM-8BWE3Q - Ett felaktigt meddelande visades i rutinen Registrera leverantörsfakturor om man 
registrerade en kreditfaktura och ville kopiera konteringen från debetfakturan. Detta gällde bara om man 
använde sig av preliminärbokning och debetfakturan inte var preliminärbokad.  

� LAHM-8BYHCN - I rutinerna Leverantörsreskontralista och Leverantörsfakturalogg kunde i vissa 
lägen inte visa alla poster då man selekterade på Leverantörsgrupp. 

� KFTM-8C4AYT - Vi har förbättrat beräkningen av valutadifferens vid utbetalningar. 
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� BKNN-8CTAHJ - Vi har kompletterat referensinformationen för samsorterade betalningar för SEPA-
betalningar i Finland.  

Försäljning 

� JWEN-875F53 - Vid tömning av fönster, rensas information efter borttagning av samtliga rader under fliken 
Rader vid registrering av kundorder. 

� BSAN-88DDVD - I rutin Utleveranslista visades inte kopplade textrader om man selekterade på 
varugrupp. 

� ÖBRN-8BQLGA - Nyhet: I rutinen Faktureringslogg med alternativet Visa kalkylinfo valt, visas nu en 
miniräknar-symbol på rader där kalkyl saknas. Dessutom har en korrigering gjorts så att för T/L-artiklar 
visas artikelns standardpris i kolumnen Material om kalkyl saknas. Tidigare visades 0,00 kr i 
materialkostnad om kalkyl saknades. 

� MWIK-8BXLJ3 - Systeminställningen "Spärra rapportering som ger negativt saldo på lagerplats" kunde 
spärra på ett felaktigt sätt i rutinen Utleveransrapportering. Detta inträffade om man i fönstret multipla 
lagerplatser först angav en kvantitet, ändrade denna kvantitet till ett antal som var större än restantalet på 
lagerplatsen efter det första valet av antal. 

� SSÖG-8BYGEN - När man försökte godsavisera artiklar som saknade revision i rutinen Avisering, 
avslutades MONITOR med ett programfel. 

� ÖBRN-8C5AMU - De polska momsreglerna ändras vid årsskiftet. På grund av detta är en ändring gjord så 
att återutskriften av fakturorna blir rätt, även om man har ändrat momssatsen mellan originalutskriften 
och återutskriften. 

� AFOG-8C6GZ5 - När man grupperade rader på CMR-fraktsedeln i rutinen Utskrift speditionsdokument, 
summerades flakmeter på ett felaktigt sätt. 

� BSAN-8C7BJ2 - Den vertikala rullningslisten visades inte när höjden av antalet rader översteg så många 
som fick plats i den synliga delen av tabellen på fliken Rader. Rullningslisten saknades i följande rutiner: 
Direktregistrera fakturor, Registrera förfrågan, Registrera inköpsorder, Registrera kundorder, 
Registrera lagerorder och Registrera offert. 

� FOHN-8CBHCQ - Postens kollislag blev fel vid avisering till Apport med tjänsterna PALL.ETT. 

� FOHN-8CCGSZ - På ordersvar i rutinen Order / EDI-import anges radtyp-6-rader (Underartikel fiktiv) 
med ORX vid export i format 93 istället för OR1. ORX-rader exporteras endast om order läses in på nytt 
innan ordersvar sker. 

� FOHN-8CRDGE - Den nya routingkoden DSV ver 101229 finns att hämta på vår hemsida. 

� LAHM-8CSELD - Intrastaten blev felaktig om man gjorde flera delleveranser på kund/inköpsorder. Detta 
fel uppstod både vid in- och utförsel. 

Lager 

� BSAN-7T5BA4 - Lagervärdelista selekterad på Senaste förbrukningsdatum och med valet "Ej inlevererat 
senare än" visade olika resultat vid valet Alla Lagerställen beroende på vilket lagerställe rutinen kördes i. 
Rättningen påverkar enbart system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

� KJAN-895DFX - I rutinen Inleveransrapportering – Lagerorder kunde delleveranser i alternativ enhet 
visas med fel antal. Nu visas den valda alternativa enheten vid samtliga registreringar av delleveranser. 
Detta gäller enbart system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

� RDJF-89HFXE - Om det enbart fanns en legooperation på artikeln så visades pilen som indikerar att 
förkalkyl saknas i rutinen Lagervärdelista fast förkalkyl fanns. 

� LÅPN-8APCGS - Stafflade priser lästes inte in i rutinen Priskorrigering om prisfältet på kunden var tomt i 
Uppdatering artiklar - Lager och man valde Korrigera pris: Kundpris och Korrigera stafflade priser i 
rutinen Priskorrigering. 
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� CSIG-8BVK36 - I rutinen Lagerpåfyllnadslista Inköp skapades en order per leverantör och artikel även 
om man valt En order per leverantör. Detta inträffade i de fall rader som genererade order till en leverantör 
inte var sorterade i leverantörsordning. 

� BSAN-8BYB9M - Rutinen Simulering fungerade inte i MONITOR-system utan tilläggsfunktionen 
Lagerställehantering. 

� BSAN-8BZD99 - I rutin Uppdatering artiklar - Lager kunde man i vissa lägen inte uppdatera artikelns 
vikt på fliken Försäljning, vikten lagrades bara om man samtidigt ändrade något på fliken Inköp. 

Verkstadsinformation 

� JLIN-7T9HCK - I rutinen Attestera / korrigera stämplingar kan man nu skapa buntar. Om man infogar 
ett arbete som har tidberäkningskod "Fördelning enligt förkalkyl" så blir det i form av en bunt med ett jobb. 
Sedan kan man fortsätta och addera fler rapportnummer till den nyskapade bunten. 

� JLIN-7YCCD9 - Beräkningen av närvaro för dagen blev fel om den anställde stämplade lunch efter att han 
hade nått sin gräns för maxflex. 

� JLIN-85VD3Y - Vid borttagning av ställtidsrapportering via rutinen Attestera / korrigera stämplingar 
skapades poster med antal 0 och utan kassationskod i kassationslistan för aktuell order/operation. 

� JLIN-887GU3 - Om en anställd hade uppnått sin gräns för max. flex, så gav en övertidsstämpling av typen 
"Flex + Betalt" betalt för hela övertiden. Nu får man ingen betald övertid i flexzonen längre. 

� MWIK-8B8KXX - Klockan i Stämplingsterminalen gick att manipulera genom att ställa om datorns 
klocka. 

� JLÖR-8BRLQF - Om man i rutinen Attestera / Korrigera stämplingar försökte ta bort den enda 
registrerade närvaroposten för en dag och närvaroposten innehöll en arbetsstämpling, avslutades 
MONITOR med ett programfel. 

� JLIN-8BYHK4 - Funktionen Byt frånvarokod fungerade inte om den anställde hade stämplat ut med 
frånvarokod efter schemaslut. 

� JLIN-8BZHXS - Löneexport till AGDA gav konstiga scheman om den anställde hade bytt kalender mellan 
stämpling och exporttillfället. 

� TBOL-8C7KGR - I Stämplingsterminalen gick det inte att stämpla frånvaro i minusflexzonen på 
morgonen. 

� JLIN-8CCHDP - Felmeddelanden kunde visas om man hade rutinerna Närvarotablå och 
Stämplingsterminal öppna samtidigt. 

Redovisning 

� RALG-8B5DPG - I projektredovisningen visades fel förväntat utfall för intäkter när kundordern var 
registrerad med en faktureringsplan. 

� KFTM-8BQHQU - MONITOR avslutades med ett programfel om man i rutinen Kontoplan använde 
funktionen "Spara som" och sedan stängde ned ”Spara som" rutan med det röda krysset. 

Systemvård 

� JWEN-8BNJ3K - Frasen "Egenskaper för dokumentvisning…" i tilläggsfunktionen Dokumentvisning är nu 
översatt. Frasen visades enbart på svenska även om man körde MONITOR på Engelska. 


