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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.1.10 
 

Allmänt 

� JWEN-7YYDQK - Knapparna Shift + Pil upp/ner fungerade inte så bra för att flytta referenser på Kunder 
och Leverantörer. 

� KFTM-82GE6G - Om man skapade en faktura via rutinerna Uppdatera 
kundreskontra/leverantörsreskontra så lagrades inte fakturainformationen ned till kund-
/leverantörsgrupp. 

� JWEN-82XE32 - Det är nu möjligt att skicka e-post från fliken Huvud i alla orderregistreringsbilder. 

� KFTM-83MKQ5 - Vid export av lista från rutinerna Intrastat införsel/utförsel fick man ett felmeddelande 
om man valde att exportera till urklipp. 

� KFTM-85JG5D - Spara knappen hade försvunnit i rutinen Utskrift betalningsplan. 

� RDJF-86J9HN - Om man i rutinen Priskorrigering valde att korrigera pristypen Efterkalkylerat snittpris via 
kopiering från Standardpris, lagrades bara nytt pris om det fanns ett pris sedan tidigare. 

� JWEN-87CJGY - Om man använde "dra–och–släpp" för att koppla dokument på knappen Fritext i olika 
registreringsrutiner, så avslutades MONITOR med ett programfel. 

Tillverkning 

� KJAN-83VLC3 - Utskrift av diff. lista fungerade inte efter synkronisering av tillverkningsorder mot 
beredning i rutinen Tillägg / Omplanering. 

� KJAN-85UGSD - I rutin Rapportera avsändning op.lego kunde man inte ange decimalvärden. 

� JLÖR-886DF5 - I rutin Plocklista (T) visades artikelraderna fel vid multipla lagerplatser i de fall artikeln 
hade flera lagerplatser med samma namn, detta gällde både listtyp Plocklista och Avrapportering material. 

Inköp 

� ÖBRN-7VRF85 - När man gjorde utbetalningar i utländsk valuta kunde det ibland bli fel uträkning av 
valutakursdifferensen vilket gjorde att debet och kredit diffade på 1 öre i konteringen. 

� RALG-7YMBM2 - Det gick inte att ta bort ett kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt i rutinen 
Attestera leverantörsfakturor. 

� KFTM-85DBAZ - I rutinen Registrera leverantörsfakturor kunde markeringen för Byggmoms felaktigt 
ligga kvar vid registrering av leverantörsfakturor. 

� TCAN-85MHX9 - MONITOR kunde avslutas med ett programfel om man i rutinen Utbetalningsförslag 
angav ett betalsätt och inte flyttade sig från fältet innan man listade på bildskärmen. 

� SSÖG-868H73 - I rutinen Utskrift leveransplan / EDI med valet Visa "Exportera artiklar utan 
order/förslag" aktiverat så avslutades MONITOR med ett programfel i samband med utskrift. 

� KFTM-87D956 - Om man valt "Förmarkera för frisläppning" på beställningsbilden i rutin Utskrift 
betalningsplan och sparade, skapades fakturaunderlag för allt som fanns i listan, även för underlag som 
redan var kopplat till leverantörsfakturor. 

� LREM-87KKAF - I rutinen Fakturaunderlag (Inköp) kom inte verktygsraderna med i beloppssummeringen 
i listtypen Kontering med valet Summerad. Detta inträffade enbart i system med tilläggsfunktionen 
Verktygshantering. 
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Försäljning 

� KFTM-7X9K8K - Vid utskrift av förskotts- och efterskottsfaktura visades fel betalningsvillkor i vissa lägen. 
Detta inträffade om betalningsvillkoret på förskotts- och efterskottsfakturan avvek från kundorderns 
betalningsvillkor. 

� JWEN-7XEECY - När man använde funktionen "Välj serier" för graf i rutinen Faktureringslogg med listtyp 
Enbart summa, så visades värdeaxeln TG% enbart som !. 

� OBYN-82CBKA - I rutin Registrera kundorder var det inte möjligt att spara om man tog upp en befintlig 
order med faktureringsplan och sedan tryckte på knappen Omberäkna belopp. 

� KFTM-82LHF8 - Valutabeloppet försvann i Underlag kravrutin när man valt alternativet "Ta med 
kommentarer". 

� JWEN-82QBMZ - Om man i rutinen Blanketter parametrar angivit att Pallflagga A5 skulle vara förvald i 
rutinen Utskrift Pallflagga EDI, så fungerade inte detta. 

� ÖBRN-83CERX - I rutinen Direktregistrera fakturor visades fel TG när en faktura var registrerad i 
utländsk valuta. 

� FOHN-84YGGR - Rutin Plocklista EDI (Emballage) saknade kontroll på betalningsvillkor vilket medförde 
att samlingsfakturaunderlag kunde skapas med förutsättningar som sedan inte fungerade vid den 
efterföljande faktureringen. 

� SSÖG-85CF87 - I rutinen Utleverans plocklista utlevererades inte serienummer som var kopplade till 
artikeln. 

� KFTM-85KA5B - Det gick inte att granska räntefakturor under knappen Kundfordringar i rutinen Kundfråga 
länkad. 

� CSIG-85RC3D - Om man gjorde Spara som… på en kundorder visades ett meddelande om att makulera 
tillverkningsordern som var kopplad till den kundorder som man gjorde Spara som… på. 

� KFTM-864G5Y - I rutinen Direktregistrera fakturor blev det fel betalningsvillkor på kreditfakturor som 
skapats via koppling till en debetfaktura. 

� LREM-869JTA - Om man hade en försäkringsavgift angiven på kunden så kom det med en liten felaktig text 
på fakturautskriften. 

� MZEL-86ABTK - I rutin Utleveranslista fick man i vissa fall ett felmeddelande om man valt att infoga 
speditionsinfo i samband med utleveransrapporteringen. I system med Verktygsmodulen kunde 
motsvarande fel även uppstå i samband med utleverans av verkygsrader. 

� SSÖG-86B9S6 - Vid tillägg av artikelrader i samband med utleveransrapportering i rutinen 
Utleveranslista blev alla ev. kopplade textrader som skapades då av typen Intern fritext vilket medförde 
att dessa rader inte visades på kundens dokument. 

� MZEL-86ECCX - I rutin Utleveranslista skapades inget legeringstillägg vid utleverans i de fall där senast 
använda kundkod var en annan än den kundkod som utleveransrapporteringen gällde. 

� JWEN-86FGUD - Om man i tilläggsfunktionen Kundorderöverföring omberäknade positionerna på en order i 
Säljbolaget så speglades inte dessa omberäkningar i Produktionsbolaget. 

� FOHN-86GHS6 - Vid avisering till Apport.net med formatgrupp 270 och format 181 saknades segmentet 
PICKUP Företagsnamn om detta inte var angivet i Ext.info i rutinen Företagsinformation. Nu tas det från 
Företagsnamn om det saknas i Ext. info. 

� AFOG-86JFEN - Vid användning av FTP som kopplingstyp vid import i rutinen Leveransplan / EDI-import 
kunde MONITOR avslutas med ett programfel. 

� AFOG-86NABZ - Rutinen Leveransplan / EDI-import låste sig om man importerade fler än en fil åt 
gången, eftersom en intern statuskod var satt så att MEDI trodde att inga filer fanns (MEDIEmptyPort). 

� AFOG-86QHN9 - Användare av typen Koncernanvändare kunde inte använda MEDI. 
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� ÖBRN-86VHRK - I rutinen Utskrift EDI-fakturor fungerade inte fritext som är kopplad till fritextgrupper 
på faktura. 

� LAHM-86WJ65 - Skrivardialogen kom upp i rutinen Utskrift krav efter varje faktura, om man valt att 
skriva ut enligt inställningen på kunden. 

� LAHM-86XFFC - Nyhet: Factoringformatet 135 är ändrat så att fakturanumren i filen kan visas på olika sätt 
beroende på antal siffror i fakturanumret. 

� AFOG-86XJEM - Om det finns en editeringslåsning av EDI-kopplingen i samband med export av EDI-
avisering från Plocklista EDI, visas nu ett meddelande för användaren. 

� RALG-86YB5S - I rutinen Utskrift kundfakt.journal / bokf.order var radavståndet mellan varje faktura 
för stort när man avmarkerat Visa transaktioner i beställningsbilden. 

� AFOG-86YEXS - Tidigare krävdes felaktigt kundkoppling på fakturans kundkod i rutinen Pallflagga EDI. 
Nu behövs enbart en kundkoppling på leveransadressens kundkod. 

� ÖBRN-873KMY - Ett felaktigt meddelande visades i rutinen Utskrift fakturor om man markerat "Endast 
slutlevererade" och försökte skriva ut fakturor på dellevererade order (status 5). 

� KFTM-87AGB7 - Om man valt "Förmarkera för frisläppning" på beställningsbilden i rutinen Utskrift 
faktureringsplan och sparade så skapades faktura underlag för allt som fanns i listan, även för underlag 
som redan var fakturerade sedan tidigare. 

� LÅPN-87SD89 - Vid orderimport via MONITOR – till – MONITOR fick den importerade ordern inte rätt 
periodformat på orderraderna, formatet blev alltid ÅÅVVD. 

� FOHN-882JLX - Nyhet: Om en sändning i rutinen Utskrift speditionsdokument har högre status än 0 
(Obokad) så visas ett meddelande om användaren försöker att byta informationskälla eller ordernummer. 

Lager 

� CSIG-57ZKEF - I rutin Artikelöversikt - Försäljning, listtyp Kundkopplingar kunde vissa kundkopplade 
priser inte uppdateras, detta gällde artiklar som skapats i MONITOR ver. 7.0 och senare. I samma lista 
kunde fältet Ledtid till kund fyllas i även på artiklar som saknade kundkoppling, detta medförde ett 
programfel vid spara. 

� LÅPN-83GJCD - I rutin Leveranstidskontroll visades fel resultat i vissa fall när man aktiverat valet 
Nedbryt L-artikel. 

� FPEN-84VAX5 - Om man ändrade en ej sparad inventeringsrapportering i rutinerna Inventering mot 
underlag och Inventering fick man en fråga om man ville lägga till på tidigare inventering trots att ingen 
tidigare inventering fanns. När sedan rapporteringen sparades avslutades MONITOR med ett 
felmeddelande. 

� JWEN-855BQ4 - Vid utskrift av avvikelserapporten i rutinen Registrera Avvikelse så skapades det en tom 
sida. 

� LÅPN-86FKL4 - På blanketten Proforma Lagerorder blev summeringen fel om artikelraderna hade kopplade 
textrader. Dessutom visade blanketterna valutakod från lagerorderhuvudet i stället för valutakoden för det 
prisalternativ man valt i beställningsbilden. Detta inträffade enbart i system med tilläggsfunktionen 
Lagerställehantering. 

� LÅPN-86FKVR - Vid direkt inleveransrapportering lagerorder i rutinen Utleveransrapportering - 
Lagerorder visades i vissa fall fel indikationer (färgmarkeringar) gällande slut- eller delleverans på 
orderraderna i inleveransfönstret. Detta inträffade enbart i system med tilläggsfunktionen 
Lagerställehantering. 

� RDJF-86JDMD - Vid "Spara som" på artiklar fungerade inte fritextvalet på fältet revisionskommentar och på 
eventuell fil kopplad till revisionen. Det blev samma kopplingar som originalets på den nya artikeln, även 
om man valt att göra nya kopplingar. 
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Verkstadsinformation 

� CSIG-85JAMG - Det saknades rubriker på fönster som öppnades via Informationsmenyn från 
Stämplingsterminalen. 

� JLIN-869GMD - I rutinen Statistik visades Indirekt tid fel. 

� JLIN-86ED8G - Vid löneexport från rutinen Löneunderlag till AGDA hämtades schemanummer från den 
anställdas kalender, även om det fanns stämplingar på ett avvikande schema. 

Redovisning 

� RALG-82DEKC - Grafen visades inte på rätt sätt om man bytte perioder i rutinen Beläggningsöversikt 
projekt. 

� ÖBRN-862AMP - Nyhet: Nu finns rutinen Påfyllnad plockplats att välja på i rutinen Uppdatering 
konteringssätt när lagerloggen konteras. 

Systemvård 

� JWEN-7ZWATY - Nyhet: Om man använder sig av integrerad inloggning så kommer nu MONITOR ihåg 
lösenordet om det finns något angivet på användaren, så att det inte rensas om man bockar i integrerad 
inloggning. 

� JWEN-85EG5J - E-postinställningarna som man kan ange på användarna var inte översatta i rutinen 
Användare. 

� JWEN-887AU8 - Om man använde tilläggsfunktionen Monitor Agenten så fick man ett programfel om man 
försökte köra en rutin som man saknade rättigheter för. 

Elektronisk fakturahantering 

� LAHM-86PGQT - I rutinen Import av leverantörsfaktura blev det felaktigheter på den fakturabild som 
genererades utifrån det EDI-meddelande som lästs in. Om inköpsorder saknades visades fel företagsnamn 
på fakturan samt att fakturor med preliminärkopplad inköpsorder inte visade några rader på fakturan. 

Internredovisning 

� ÖBRN-829HLX - I rutinen Efterkalkyl visades diverse felaktiga värden under rubrikerna Material och Lego 
då man markerat parametern "Jämför mot förkalkylerad kostnad" i beställningsbilden. 

� ÖBRN-86JC2L - I rutinen Uppdatering konteringssätt visades inga rutiner vid registrering av nya 
konteringssätt. 

� RALG-86XGXQ - Fel rutiner kunde bli lagrade i rutin Uppdatering konteringssätt om man gjorde 
justeringar på befintliga konteringssätt och sedan sparade. 


