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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.9 
 

Allmänt 

� JLIN-8FGG8P - Nyhet: En förbättrad kontroll har införts i rutiner där man kan skapa serienummerrader 
(radtyp 5). Antalet serienummer får inte längre skilja sig från orderradens antal. Med helt numeriska 
serienummer kan man ange ett intervall på en rad eller registrera flera rader med enstaka nummer eller 
intervall. Om man i fältet för startkod använder andra tecken än siffror kommer en sådan rad alltid att 
representera ett (1) serienummer i denna kontroll även om man angivit ett intervall. Det går heller inte 
längre att koppla serienummerrad till någon annan radtyp än artikelrad (radtyp 1). 

� LREM-8G4JWH - I rutinerna Fakturaunderlag i Försäljnings- och Inköpsmodulen fick man ett 
felmeddelande om man skrev ut listan på ett historiskt datum. Detta inträffade om datumformatet i 
Windows var inställd på något annat format än ÅÅÅÅ-MM-DD. 

� CSIG-8GHCAM - Rabatten följde inte med till den nya raden när man delade rad på Inköp-/Kundorder. 

� BSAN-8GK9X6 - Om endast en rad för stafflat pris och antal angivits på artikel i kombination med 
registrering av order med antal under gränsen, ledde till decimalavrundning av priset. 

� ÖBRN-8GQJ3M - Nyhet: I rutinen Företagsinformation finns nu knappen Factoring tillgänglig i alla 
system. Tidigare fanns knappen enbart om anpassning för factoringexport var aktiverad. Syftet är att 
kunna lägga in uppgifter om sitt factoringbolags bankuppgifter när man vill skriva ut det på foten på 
fakturorna. Det krävs dock att kunden är markerad som "Factoringkund" i kundregistret för att 
factoringbolagets bankuppgifter ska visas i foten. 
I rutinen Utskrift kunder finns nu möjlighet att markera checkboxen Factoring i beställningsbilden. Då går 
det att ta ut en uppdateringsbar lista där man kan markera om factoringbolagets uppgifter ska visas i foten 
på kundens faktura. Om man har en anpassning för factoringexport, så kan man på samma sätt som 
tidigare även ange klientnummer här samt välja om kunduppgifterna ska exporteras eller inte. 

� LAHM-8GWK5G - I Registrera kundorder, fliken Faktureringsplan, kunde en betalningsplan från en 
inköpsorder infogas som rader på faktureringsplanen. Detta kunde inträffa om kundordern och 
inköpsordern hade ett internt id i databasen med samma nummer. 

� BSAN-8HDGB7 - I orderrutiner kunde man inte lägga till artikelrader innehållande emballageartiklar som i 
sin tur innehöll andra artiklar. 

� MZEL-8HMA6X - Pen Settings i dokumentvisningen visades inte korrekt. De fick fel enhet, Width fick 
enheten inches istället för mm. 

� LREM-8HMFY9 - I Kundreskontralista och Leverantörsreskontralista så gick det inte att ange 
reskontradatum i beställningsbilden om man aktiverat Använd större typsnitt i formulär. 

� AFOG-8HTAGR - Kopplingen till MAPI med Microsoft Outlook kunde ibland orsaka problem i olmapi32.dll för 
vissa kunder när e-post skickades i följd. Nu sker rensning av skapad information mer grundligt för varje e-
postmeddelande. Detta problem inträffade inte för andra e-postprogram. 

Tillverkning 

� BSAN-86VDAV - I rutinerna Avrapportering operationer och Avrapportering material kunde ett 
programfel uppstå om man valt att öppna Orderfråga (F11) utan att ha angivit något rapportnummer. 

� CSIG-8EKGZE - Kontrollen om ev. negativt saldo skapas på material vid avrapportering i rutin 
Avrapportering material fungerade inte rätt om materialet som rapporterades hade alternativ enhet. 

� RDJF-8GPJZ4 - Det går att ha 8 tecken i fältet för "Längd" när man lägger upp viktdata för ett material i 
Beredningen. Om man använde Spara som… så avslutades MONITOR med ett programfel om längden var 
angiven med fler än 4 tecken. 
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Inköp 

� BKNN-8G2FVH - Vid skapande av betalningsfil enligt XML ISO20022 i Finland kunde systemet hamna i en 
loop om det fanns många fakturor som betalades till samma leverantör och på samma betalningsdag. 

� BKNN-8GAJ3C - Följande gäller för system i Finland: Nu går det att betala från olika egna bankkonton vid 
utbetalning via ISO XML 20022. Bankkontonummer och BIC registreras under knappen K i rutinen 
Företagsinformation och knyts till respektive valutakod. 

� LAHM-8GKHRT - En förändring som gäller företag som använder MONITOR i Norge. Vid betalning av 
leverantörsfakturor via betalningsättet LBU, så summeras fakturor som hör till samma leverantör och 
samma betalningsdag till en betalningspost i filen. 

� BKNN-8GQFQL - Följande gäller för system i Finland: Vid leverantörsbetalning via fil gick det inte att skicka 
filerna till banken om man hade samma bankavtal men betalade från olika företag (databaser) i MONITOR. 

� BKNN-8GWJNK - Följande gäller för system i Finland: Vid utbetalning via det nya filformatet för ISO 
XML20022 kunde det bli problem om man inte hade fyllt i uppgifter om betalningsform, bankkontotyp m.m. 
i rutinen Uppdatering leverantörer, knappen Utlandsbetalning. 

Försäljning 

� JEDS-8CBHEY - Import utleveransrapportering (anpassning 119) tog enbart första raden på ordern, trots 
att den ska kolla på kundens ordernummer per rad om inställning är gjord antingen i systeminställningen 
"Sök på kundens ordernr per rad vid import utleveransrapportering" eller i Uppdatering kunder under 
Ext.info. 

� LREM-8GJF3T - Följande gäller för system i Finland: Vid inläsning av referensinbetalning via fil gjordes en 
avprickning i reskontran med fel betalningsdatum.  

� SSÖG-8H6F5D - Rutinen Utleveransrapportering kunde avslutas med ett programfel om man 
utlevererade många order som hade flera rader per order med legeringstillägg. 

� LAHM-8HDD29 - I kundreskontran lagrades fel belopp ned om man skrivit ut en räntefaktura där det 
inbetalda beloppet var högre än fakturabeloppet. På blanketten visades det dock rätt. 

� JWEN-8HLFEM - Med tilläggsfunktionen Kundorderöverföring så kom inte Ert ordernummer med på 
fakturan i Säljbolaget. 

� JWEN-8HLFTW - Ordernumret i Säljbolaget blev fel om man hade valt att hämta ordernummer från 
produktionsbolagets nummerserie, detta inträffade i system med tilläggsfunktionen Kundorderöverföring. 

Lager 

� BSAN-8EACA2 - När nya artiklar skapades i ett lagerställe och Systeminställningen "Skapa 
planeringsinformation för samtliga LS vid ny artikel" var aktiverad kunde övriga lagerställen få fel data. 
Detta kunde uppstå om man samtidigt som artikeln skapades också registrerade värden i fliken Planering 
innan Spara. Rättningen påverkar enbart system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 

� MWIK-8EMHF7 - I rutinen Artikelöversikt - Lager kunde man inte tömma fältet Artikelkod. 

� RDJF-8F6GER - I rutinen Registrera avvikelse visas nu företagsspråkets artikelbenämning på 
reklamationsrapporten om benämning på leverantörens språk saknas. Tidigare visades ingen benämning 
om översättning saknades på leverantörens språk. 

� RALG-8H6B5Q - I Registrera avvikelse fungerade det inte att skriva ut en reklamationsrapport om 
Crystal Reports blankett användes. 

Verkstadsinformation 

� JLIN-8ETL4C - Vid Periodbyte fanns spärrade anställda med i listan om det fanns frånvaroprognos 
registrerad. 
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� JLIN-8FEDA5 - I Stämplingsterminalen kunde ett felaktigt meddelande dyka upp om att operationen var 
en legooperation. 

� JLIN-8GQDGP - I vissa lägen kunde textstorleken på anslagstavlan i Stämplingsterminalen ändras om 
användaren avbröt en pågående rapportering. 

� JLIN-8GYJ47 - Efter en löneexport så avslutades MONITOR med ett programfel när man stängde rutinen 
Löneunderlag. 

� JLÖR-8HM96P - Vid utskrift från rutinen Löneunderlag kom det med tomsidor. 

Redovisning 

� ÖBRN-8ESEAK - Vid utskrift av anläggningsregistret på ett historiskt datum, visades i vissa lägen fel 
värden om man gjort extra avskrivning på anläggningsobjekt. 

� KFTM-8FUBVQ - Vid skapande av bokföringsorder i Utskrift momsrapport tog inte systemet hänsyn till 
att öresutjämning var urbockad. Värdena i rapporten visade rätt, men bokföringsordern konterade 
momsavräkningskontot i hela kronor och resten mot öresavrundning. 

� KFTM-8G29UN - Kontoprofiler kunde bli korrupta om man använt rutinen Döp om konto. 

� RALG-8GT99Y - Ett felmeddelande kunde visas om man infogade en ny rad på fliken Prognos i rutinen 
Registrera projekt. 

� RALG-8H2GYS - I Utskrift momsrapport kunde fel värde redovisas om momskontot hade ingående 
balans fördelat på olika kostnadsställen/kostnadsbärare/projekt. Dessutom visades samma konto flera 
gånger i listtyp Detaljerad / konto om det fanns ingående balans fördelat på olika 
kostnadsställen/kostnadsbärare/projekt. 

Systemvård 

� AFOG-8HCJME - Det gick inte att synka Användare till historikföretag. 

Elektronisk fakturahantering 

� BKNN-8HLFWW - I rutinen Attestera leverantörsfakturor visades fel valutakod längst ned i 
konteringsfönstret om man hade en annan systemvaluta än SEK. 

Produktkonfigurator 

� CSIG-8FF9G6 - Rutinen Utskrift konfigurationsgrupper avslutades med ett programfel när man valde 
att visa både Regler och Tillägg om konfigurationen innehöll båda dessa. 

� SOLN-8H5EUT - Fritextrader som lagts till i konfigurationen fick en annan ordning efter att ordern stängts 
ned och sedan lästes upp igen. 


