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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.8 
 

Allmänt 

� TBOL-8CYJES - Om man hade ett lösenord registrerat på användaren i MONITOR samt använde Integrerad 
inloggning, så gick det inte att öppna .NET baserade rutiner. 

� JLÖR-8D9G8J - Stafflade priser sorteras nu om utifrån antal artiklar som angivits i listan där 
kund/leverantörskoppling angivits. 

� AFOG-8DUGYZ -  

� Titelraden på meddelande som visas då information är låst och inte får ändras, s.k. Editeringslåsning har 
nu samma utformning i olika rutiner. Meddelandetexten innehåller nu information om vad eller vem 
(användare) som orsakar låsningen utifrån rutin och användning. Tidigare visades t.ex. användarnamn i 
titelraden vilket inte fick plats (doldes) bakom knappen för att stänga meddelanderutan. 

� LÅPN-8DUMAX - Rutinerna Flödesanalys - Tillverkning och Flödesanalys - Försäljning tog inte hänsyn till 
skiftfaktorn i produktionskalendern. Om operationens Färdigperiod och Ny färdig hade samma datum 
visades inte Ny färdig eller Diff i Flödesanalys - Tillverkning och Flödesanalys - Försäljning. 

� JWEN-8E5A74 - Om man sparat inställningar i ini-filen för Dokumentvisning, så fungerade inte 
Dokumentvisningen i MONITOR i vissa fall efter uppdatering till version 7.2. 

� BSAN-8ELD9H - Om man hade kopplat en kundkod till ett verktyg ändrades inte den kopplade kundkoden 
när kunden döptes om via rutinen Döp om kund. Rättningen påverkar bara system med tilläggsfunktionen 
Verktygshantering. 

� SOLN-8F3EC3 - Uttrycket "Till" som kan ha olika betydelse i programmet (Till e-postmottagare jämfört 
med spara information till tabell) och orsakade problem med översättningen. Därför har vi gett unika 
frasnummer till frasen "Till" för att översättningen till andra språk ska bli mera exakt. 

� SOLN-8F3KT6 - Vid utskrift av pallflagga uttrycks decimaltal med decimal-punkt om antalet inte är ett 
heltal (decimal-komma finns inte i BarCode 39). Tidigare innehöll inte streckkoden någon 
decimalavskiljare. 

� KJAN-8F6D4W - När man skapar ett bevakningsuppdrag så blir alltid datumet satt till YYYY-MM-DD, 
eftersom det blev problem om man hade något datum angivet i Windows som Sybase inte kunde hantera. 

� FPEN-8F8AVQ - Om man använde något av följande datumformat: dd/mm/yyyy eller dd.mm.yyyy, så 
kunde man inte göra Spara som… på en artikel i rutinen Beredning. 

� KFTM-8FVD24 - Leverantörsreskontralistan och Kundreskontralistan med listtyp "Ska bokföring tas med" 
fungerade inte om man inte hade nollställt respektive journal. 

� AFOG-8G4FY8 - Meddelande om ogiltiga skrivare visas inte längre vid utskrift även om MONITOR 
skrivardialog är vald, detsamma gäller när upplagda skrivare administreras. Meddelandet har varit vanligt 
förekommande på Terminal Server med skrivare som inte finns tillgängliga längre, är borttagna etc. efter 
att olika användare tagit med sig skrivare vid inloggning från egen dator. 

� BSAN-8G5AYH - Om man i orderrutiner gjorde direktutskrifter från fliken Förhandsgranska kunde man i 
vissa fall få utskrift av fel order. Detta kunde inträffa om man efter utskrift av ett ordernummer valde ny 
order genom att ange ett nytt ordernummer i ordernummerfältet eller bytte ordernummer med 
piltangenterna i fönsterfunktionerna. 

� KJAN-8G5CF5 - Om artikeln hade stafflade priser, så tog det lång tid när man använde Spara som… på 
artikeln i Uppdatering artiklar – Lager. 

� SSÖG-8GAFSA - När flera användare skickade e-post från MONITOR samtidigt kunde vissa datatabeller 
vara upptagna då programmet skulle läsa ut data. Detta orsakade felmeddelanden. 

� KJAN-8GBK42 - Om man gjorde Spara som… på en artikel som inte hade något beräkningssätt angivet, så 
blev detta 0 på den nya artikeln. Detta ledde till att Beräkna årsbudget inte fungerade på artikeln. 



      2(6) 
 

Monitor Industriutveckling AB    info@monitor.se    www.monitor.se 
 +46 (0)650-766 00    +46 (0)650-766 10 

Tillverkning 

� SOLN-8ESCJB - Nu skrivs dokument kopplade till artikelns (orderns) revision ut samtidigt som övriga 
orderdokument när valet Externa dokument är aktiverat i rutinen Samlingsdokument op.lego. Detta gäller 
enbart system med tilläggsfunktionen Dokumenthantering. 

� JLÖR-8FEH7Q - I rutin Utskrift leveransplan op.lego avslutades MONITOR med ett programfel vid 
godkännande av utskriften om man aktiverat systeminställningen "Uppdatera till status 2 vid utskrift av 
leveransplan" på fliken Inköp. Parametern avser leveransplaner för köpartiklar och ska inte ha någon 
inverkan på leveransplaner för legoinköp. 

� BSAN-8FNFAH - Vid Spara som… från Beredning kunde ett felmeddelande visas om den artikel man 
sparade från hade någon operation som innehållit koppling till ett verktyg och kopplingen hade raderats. 
Rättningen påverkar enbart system med tilläggsfunktionen Verktygshantering. 

� BSAN-8FNKG6 - I rutin Beredning fick man vid Spara som… ett felmeddelande om man i de nationella 
inställningarna hade valt en språkstandard som innehöll datumformat med punkter. 

� CSIG-8FUFND - Tillverkningsorder som genererades från Behovsberäkningen på en artikel som ingick i en 
konfigurerad kundorder fick alla artiklar som ingick i den konfigurerade kundordern i materiallistan på den 
genererade tillverkningsordern. 

Inköp 

� JLIN-8CCD9W - Det blev fel legeringstillägg på Inköpsorder skapade från rutinen Inköpsorderförslag om 
artikeln hade alternativ enhet. 

� ÖBRN-8CSJWM - Vid avrapportering av op.lego sattes inte leverantörsgrupp på fakturaunderlaget, vilket 
gjorde att fakturaunderlaget inte visades i exempelvis rutinen Fakturaunderlag. 

� ÖBRN-8E3KK9 - Denna förändring gäller er som använder MONITOR i Norge. Om knappen Förkontera 
användes i rutin Registrera leverantörsfakturor skapades ingen konteringsrad för ingående moms i 
samband med att fakturan definitivbokades. Detta inträffade även då tilläggsfunktionen Elektronisk 
fakturahantering användes och då faktura skulle definitivbokas (om attestanten gjort en kontering av 
fakturan på attestrundan). 

� JLIN-8E6K2P - Det gick inte att skapa bevakningsuppdrag på en aviserad inköpsorder via Planeringbilden i 
rutinen Artikelfråga. 

� BKNN-8EEHK7 - Nyhet: Följande nyhet gäller för system som används i Finland. SEPA*-formatet (som sker 
via betalningssättet FB) har nu utökats. Det hanterar numera även betalningar som sker utanför SEPA-
området, t.ex. betalningar som sker i andra valutor än EUR och till banker utanför SEPA-området. Detta 
har möjliggjorts genom att införa det utökade formatet enligt ISO 20022 (XML) i systemet. Detta format 
ersätter således det gamla formatet LUM2 som är kopplat till betalningsättet LBU i MONITOR. På så sätt 
kan alla betalningar numera ske via betalningssättet FB och i en och samma fil. 

� Det är viktigt att göra vissa justeringar i Systeminställningar och i leverantörsregistret (Uppdatering 
leverantörer) för att gå över till betalningar via det utökade SEPA-formatet. 

� - Ställ in Nordea Finland som Utlandsbetalningsformat i S | Allmänt | Systeminställningar, fliken System. 

� - Byt betalningssätt på leverantörer från LBU till FB. Detta kan du göra i rutinen Uppdatering leverantörer 
eller i Utskrift leverantörer, listtyp Parametrar. 

� - Gå igenom uppgifterna som finns under knappen Utlandsbetalning i rutinen Uppdatering leverantörer. 
Numera tas det t.ex. hänsyn till Betalningssätt/betalningsform. Check stöds ej, däremot Ilbetalning, men 
då kommer det inte att hanteras som en SEPA betalning av banken. Hänsyn tas till avgiftskod, om man 
anger J eller inget blir det hanterat som SEPA betalning, annars blir det inte hanterat som en SEPA-
betalning hos banken. Bankkontotyp är nytt fält för att tala om vilken typ av bankkonto det är. Det är 
validering mellan bankkontonummer och bankkontotyp. Enbart betalningar av typen IBAN som kommer att 
hanteras som SEPA-betalning hos banken. 

�  

� *SEPA- Single Euro Payments Area 
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� RDJF-8EXL43 - Det gick inte att byta lagerställe på inköpsorder kopplad till lagerställe i system med 
anpassning 320. Detta gäller enbart system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering i kombination med 
anpassning 320. 

� SSÖG-8FF97U - Ett felmeddelande visades när en order med mottagningskontroll ångrades efter 
inleveransrapportering, eller när en order med mottagningskontroll inlevererats i rutinen 
Inleveransrapportering streckkod. 

� RDJF-8FMB4M - Rutinen Rapportera mottagningskontroll visade även pallflaggor som ej hörde till 
mottagningskontroll. Detta kunde inträffa om Systeminställningen "Möjlighet att aktivera 
mottagningskontroll på orderrad vid inleveransrapportering" var aktiverad och inleveransrapportering på 
ordern gjordes i flera steg där man valt mottagningskontroll på en delleverans men ej på en annan.  

� LAHM-8FTB2K - En förändring som gäller företag som använder MONITOR i Norge. Vid betalning av 
leverantörsfakturor via betalningssättet LB så summeras fakturor som hör till samma leverantör och 
samma betalningsdag till en betalningspost i filen. 

� KFTM-8FTB3B - Grupperingarna hade försvunnit i rutinen Fakturaunderlag med listtyp Enbart summa och 
listtyp Kontering med val av summerad lista. 

� LAHM-8G2AXH - Om man använde Anpassning 285 (betalningar för Litauen) och skickade en LB betalning i 
rutinen Elektronisk avisering (LB)(FB), så skrevs fel kontonummer till filen om man hade ändrat på 
leverantören efter det att leverantörsfakturan hade blivit registrerad. 

� RDJF-8G2GT5 - Rimlighetskontrollen vid rapportera mottagningskontroll ska varna om man rapporterar fler 
än vad som är inleveransrapporterat på ordern. Denna rimlighetskontroll fungerade inte korrekt när 
artikeln hade multipla lagerplatser. 

� SSÖG-8GH939 - I rutinen Inleveransrapportering kunde inlevererat antal bli astronomiskt stort efter några 
inleveranser och MONITOR avslutades med ett programfel. Detta fel kunde inträffa man arbetade med 
mottagningskontroll och hade artikelrader med alternativ enhet. 

Försäljning 

� JWEN-8AD9NK - I rutinen Utskrift kundorder går det nu att skicka e-post till kund och därefter, utan att 
stänga rutinen, också skriva ut den på papper med skrivare. Tidigare var användaren tvungen att stänga 
rutinen och öppna den igen för att kunna skriva ut. 

� ÖBRN-8C6GJR - Nyhet: För system som används i Polen har nu en förändring gjorts på kreditfakturans 
layout. Då kreditfakturan skrivs ut visas debetfakturans rader detaljerat på fakturan. Detta sker då man i 
Direktregistrera fakturor angivit det debetfakturanummer som ska krediteras. 

� ÖBRN-8E3LHH - MONITOR avslutades med ett programfel om man använde ett kundurval i rutinen Utskrift 
krav. 

� FOHN-8EL9NA - Nyhet: Rutinen Leveransplan / EDI-import klarar nu även att importera antal med 
decimaler när format 1 och 90 används. Det aktiveras med systeminställningen "Importera leveransplan 
med antal i decimalform". 

� FOHN-8EKCBR - En förändring har skett för hantering vid utskrift av speditionsdokument. Posten 
Företagspaket 09.00 och 12.00 hanterar ej postförskott längre, varför dessa tjänster tagits bort från 
systemet. 

� JWEN-8ETHZH - Om man använde Crystal Reports blankett för Etikett (Försäljning | Utskrift Pallflagga), så 
kom denna ut i A4-format fast den skulle vara i A5-format. 

� BKNN-8EYJH4 - Det visades ingen graf i rutinerna Försäljningsstatistik artiklar, Försäljningsstatistik kunder 
och Inköpsstatistik leverantörer med listtyp Enbart summa och Visa budget valda. 

� FOHN-8EYKF4 - Nya lastbärare som lades till en sändning i rutinen Kollihantering fick dagens datum vilket 
medförde att fel datum kunde skrivas ut på Pallflagga EDI. 

� FOHN-8EZKLE - Nyhet: Nu skrivs samtliga fyra sidor av SIS-fraktsedeln ut i en följd i rutinen Utskrift 
speditionsdokument. 

� FOHN-8F3ECF - En varning visas i rutinen Utskrift speditionsdokument om vikt/kolli överstiger 1000 kg. 
Tidigare visades varningen om vikten översteg 1000 kg/sändning. 
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� FOHN-8F3EEZ - Posten Expresspaket har ändrade tilläggstjänster från 2011-04-01. Tilläggstjänsterna 
"Utkörning" och "Lördagsutkörning" utgår och tjänsten "Mottagaren hämtar" införs. 

� FOHN-8F3ELY - Posten PALL.ETT kollislag ska skrivas ut på STE-etiketter. 

� FOHN-8F7MEJ - EDI-format 332 ska ta med Kundkod EDI från fältet Kundkod faktura i Uppdatering kunder 
till utfilen. 

� FOHN-8F9BRF - I rutin Systeminställningar har ett nytt möjligt val tillkommit för "Logga importerade 
leveransplaner och varningar". Denna systeminställning finns under fliken Försäljning under rubriken EDI. 
Det nya valet "Loggning med frystid i närtid" ska användas tillsammans med parametern "Antal dagars 
frystid vid import av leveransplan" i rutin Uppdatering kunder under fliken Information och knappen Extra 
information. 

�  

� I rutin Systeminställning har en ny systeminställning tillkommit som heter "Antal dagar med logg av 
varning vid import lev.plan". Den används när "Loggning med frystid i närtid" är aktiverad. Denna 
systeminställning loggar kundorderrader som ändrats inom den tidsperiod som angetts vid Leveransplan / 
EDI-import. Sätts värdet till 0, kommer ingen loggning att ske. 

�  

� I rutin Uppdatering kunder har en ny parameter tillkommit under knappen Extra information. Parametern 
"Antal dagars frystids vid import av leveransplan"  används då systeminställningen "Logga importerade 
leveransplaner och varningar" har värdet "Loggning med frystid i närtid". Sätts värdet till 0, kommer alla 
avrop alltid att skrivas över på matchad kundorder. 

� FOHN-8F9ERD - Namnen på DSV:s tjänster har ändrats och skrivs som "e-pallet" och "e-parcel". Man kan 
inte längre kombinera dessa tjänster med "Mottagaren betalar", varför möjligheten tagits bort i rutinen 
Utskrift speditionsdokument. 

� LAHM-8FGAUU - Fakturaadressen blev fel när man gjorde återutksrift av räntefakturor i rutinen Utskrift 
gamla fakturor. 

� FPEN-8FLBBM - I rutin Orderförteckning - Försäljning avslutades MONITOR med ett programfel om man 
ändrade period i listan samtidigt som man valt att visa Extern valuta. 

� KFTM-8FW9YJ - Kvantitet visades inte i huvudboken om man använde rutinen Återrapportering från fil / 
matchning för kundinbetalningarna och hade direktintegration av journalen till bokföringen. 

� ÖBRN-8G29RT - På den polska fakturablanketten fanns det endast plats för fyra siffror plus decimaler i 
fältet Antal. Detta fält har nu plats för att visa fem siffror plus decimaler. 

� LAHM-8G2H2G - Fältet Referens i rutinen Återrapportering från fil / matchning har breddats. Vid utskrift till 
skrivare fick nämligen inte referensnumret plats om det hade många tecken. 

� ÖBRN-8G3BDD - Fakturor kunde bli felaktigt utskrivna i rutinen Utskrift fakturor om man hade rutinen 
Fakturaunderlag öppen i bakgrunden och man hade ändrat status på underlaget i listan. 

� JEDS-8G3J2E - Om man grupperade kollirader på SIS Fraktsedeln i rutinen Utskrift speditionsdokument 
kunde MONITOR avslutas med ett programfel. 

� SSÖG-8GAJ4E - Leveransplan / EDI-import tog upp till 10 ggr längre tid att spara i version 7. 2 än i 
tidigare versioner. 

� SSÖG-8GJ8UU - Vid avstämning i rutin Import leveransplan togs ett för stort antal bort i början av plan. 

Lager 

� BSAN-8C7GEN - Rutinen Inleveransrapportering - Lagerorder (med systeminställningen Hantera multipla 
lagerplatser per artikel aktiverad), kunde i vissa lägen hamna i en loop. 

� BSAN-8DXCNM - Om man ändrade leveransperiod i rutinen Registrera lagerorder och sparade innan man 
lämnat periodfältet uppdaterades inte planerad inleveransperiod. Detta kunde medföra att man i olika 
rutiner, t.ex. i Artikelfråga (F12), fick information om att inleveransen skulle ske före utleveransen. 
Rättningen påverkar enbart system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. 
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� BSAN-8F9EW2 - Om man i rutinen Uppdatering produktregister försökte ta bort poster via radera rad (F6) i 
aktuell tabell, avslutades MONITOR med ett programfel. 

� BSAN-8F9F7K - Funktionen Spara som… på artikel kopierade i vissa fall inte data i fliken Extra info. I vissa 
andra fall kopierades den informationen även om man valt bort det alternativet. Vissa andra data kunde 
vid Spara som… få värdet 0 om data saknades i originalet och detta 0-värde kunde då innebära 
funktionalitet som blev oväntad på den nya artikeln. 

Verkstadsinformation 

� SWIO-7M2L4N - Periodbyte kunde inte göras dagen efter en frånvaro påbörjats. Man var tvungen att 
invänta ytterligare ett dygnsbrott innan periodbytet kunde utföras. 

� JLIN-7SQB5B - Vid attestering av stämplingar så attesteras inte hela det valda intervallet, de dagar som 
inte fick plats att visas på skärmen blev inte attesterade. 

� JLIN-8EXL9J - Systemparametern "Makulera rest på material vid automatisk avrapportering" fungerade 
inte om man gjorde manuell materialrapportering i Stämplingsterminalen. 

� JLIN-8EZDSP - När man infogade ett arbete på en helg så var man tidigare tvungen att markera att detta 
skulle ge övertid. Övertiden på arbetet kopieras nu automatiskt från dagens närvaropost. Detta gäller 
rutinen Attestera / Korrigera stämplingar. 

� JLIN-8F2CA9 - Om man infogade en närvaropost och sedan infogade ett arbete i rutinen Attestera / 
Korrigera stämplingar utan att spara mellan, så avslutades MONITOR med ett programfel. 

� JLIN-8F2FUE - Om användaren sparade en maskinstämpling utan att ange något anställningsnummer och 
ignorerade meddelandet om att anställningsnummer saknades kunde MONITOR i vissa fall avslutas med ett 
programfel. Detta fel kunde inträffa i Stämplingsterminalen om systeminställningen "Ange eget 
anställningsnummer vid maskinstämpling" var aktiverad. 

� JLIN-8F8G6M - Rutinen Periodbyte ställde följdfrågor om det finns dagar utan frånvarokod mellan aktiv 
post och första frånvaroprognosen. Nu ställs inga följdfrågor och dessa dagar lämnas istället tomma. 

� JLIN-8FFARZ - I Stämplingsterminalen kunde man inte titta i loggen på sina tidsaldon om man hade ett 
annat datumformat än YY-MM-DD. 

� JLIN-8FGGTM - I rutinen Attestera / Korrigera stämplingar gick det inte att radera stämplade arbetsposter. 

� JLIN-8FUHDR - I rutin Statistik har en optimering av programkoden gjorts för att kunna presentera 
resultatet snabbare. 

� JLIN-8FVBE5 - När man öppnade rutinen Uppdatering anställda kunde man i vissa fall få ett meddelande 
om att man saknade rättigheter att editera anställd. 

Redovisning 

� LREM-8EKL7R - Transaktionerna på vissa konton visades inte i rutinen Saldofråga om man hade ett 
meddelande satt på kontot i både aktuellt år och bokslutsåret. 

� RALG-8EUDJT - När man tryckte på knappen Bläddra i rutinen Utskrift SRU kunde det i vissa lägen visas ett 
felmeddelande och systemet stängdes ned. 

� ÖBRN-8EZLG4 - En korrigering har gjorts i rutinen Kopiera budget / Prognos. Vid kopiering av prognos till 
budget där prognos fanns registrerad på projektnivå så skedde ingen kopiering av budget till projektnivå. 

� LREM-8F8HZK - I Projektsammandrag, listtyp Kostnad/intäkt utökad, visades i vissa fall dubbla värdet för 
poster som hämtats från bokföringen. Detta inträffade då det fanns ett periodbokslutsår skapat i 
redovisningen. 

� ÖBRN-8FE9QF - Nyhet: Vi har lagt till rader i den Finska momsrapporten avseende byggtjänster. 

� RALG-8GDJ49 - Säljarens namn visade inte på projektrapporten i rutinen Registrera projekt. 
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Elektronisk fakturahantering 

� KFTM-8EYBA9 - Det gick inte att fylla på en redan påbörjad annotering om man använde tilläggsfunktionen 
Elektronisk fakturahantering. 

� TCAN-8F9H8F - Man kunde få ett felmeddelande för vissa PDF filer när man skulle registrera 
leverantörsfakturor med tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering. Exempel på detta meddelandeär: 
Varning 4096. 

� LAHM-8FMAXN - Man kunde få ett decimal fel på den skapade fakturabilden i rutinen Import av 
Leverantörsfakturor om EDI-meddelandet hade pris per 100 st. Detta fel inträffade enbart i system med 
tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering. 

� KFTM-8FWF76 - Man fick ett felmeddelande vid start av tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering om 
man tidigare öppnat rutinen och tryckt på Avbryt. I felmeddelandet stod det att "Användare XXX är redan 
inloggad - stäng alla rutiner och starta om MONITOR." 


