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Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.6 
 

Allmänt 

� BSAN-87ZA44 - Nyhet: Loggningar av förändringar av grunddata på artiklar har stramats upp för att 
bättre återge information och vad som förändrats. Tidigare kunde rapporteringar skapa loggposter som 
inte innehöll någon användbar information. 

� JWEN-89HGP3 - Dubbelklick vid förhandsgranskning av blankett i utskriftsrutiner stängde inte 
förhandsgranskningen om Crystal Reports blanketter användes. Funktionen har nu lagts till för 
utskriftsrutiner såsom Utskrift Inköpsorder, Utskrift kundorder. 

� JWEN-89JCWY - Nyhet: Dokument som kopplats till fritext på order/offert/förfrågan etc. och kopieras till 
ny order/offert/förfrågan kan tas bort av användaren. Tidigare togs även dokumentet bort från original 
order/offert/förfrågan eftersom dokumentet hörde samman med fritexten som var densamma. Nu kopieras 
fritexten till ett nytt nummer som är unikt och då påverkar inte det om dokumentet tas bort från den nya 
ordern/offerten/förfrågan. 

� AFOG-8A2C5K - Om användaren hade lösenord på sig och automatkörningen kördes på denna användare, 
så fick man ett programfel från MONITOR när körningen var klar. 

� JWEN-8BWHHZ - Om Excel inte fanns installerat på dator där automatkörningen kördes fungerade inte 
exporten vid automatkörningar. Nu används MDC:s funktion för att exportera till Excel-filformat. 

� AFOG-8BZE6J - När semikolon användes som avgränsare för att skicka e-post till flera e-postadresser 
samtidigt, kunde inte Outlook hantera det utan tolkade texten som en enda adress medan andra e-
postprogram delade upp adresserna korrekt. 

� AFOG-8C6M4T - Förändring av DPI-inställning till större värde/skalfaktor, än standard 96 DPI (bildpunkter 
per tum), t.ex. 122 DPI för upplösning på bildskärmen i Windows, orsakade att texter på menyer 
överlappade varandra i sidled. 

� AFOG-8CCE8N - Med en SMTP e-postserver visades e-postadresserna i säljstöd och inköpsstöd i klartext, 
användes däremot Exchange visades e-postadresserna i det format som Exchange använder för att utbyta 
information med Outlook. 

� BSAN-8CDBGX - Vid orderregistrering (Försäljning/Inköp) där stafflade priser användes, skedde i vissa fall 
ingen valutaomräkning. 

� JLIN-8CTBB3 - I rutinerna Direktregistrera fakturor, Registrera kundorder, Registrera offert 
hanterades TB fel vid negativ rabatt. 

� TBOL-8DAC9J - PDF:er som skapats med MDC kunde få en annan storlek än den förväntade 210x297mm 
(A4) om föregående export/utskrift avbrutits mitt i t.ex. av att användaren stängt programmet eller rutinen 
innan bearbetningen var färdig. Kör-fel m.m. kunde också medföra liknande resultat. 

� SWIO-8DFH3J - Koden i Stämplingsterminalen har rättats gällande stämpling på konfigurerade 
tillverkningsorder. 

Tillverkning 

� KJAN-7UVJ8N - Det var automatisk tab vid ändring i Op-fältet i rutinen Utskrift tillverkningsorder, vilket 
gjorde att när t.ex. PIL NER användes hamnade markören i ett fält till höger istället för i fältet rakt 
nedanför. 

� LÅPN-83DCDL - Med Makulera rest som förvalt värde i rutin Snabb- / restrapportering så makulerades 
inte rest på materialet. 

� JLIN-8CRHJ5 - I rutinerna Avrapportering lista och Avrapportering operationer hade 
rimlighetskontrollen vid makulera rest försvunnit. 
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� BSAN-8CVJ4G - I rutin Beredning visades materialrader innehållande egentillverkade artiklar som att 
artiklarna hade "Ej kompletta beredningar" (med artikeltyp i fet stil) om artiklarna var skapade via Spara 
som. 

� BSAN-8D3E2E - Med Systeminställningen "Kontroll om negativt saldo genereras vid rapportering" inställd 
på Spärr, och man i rutinen Avrapportering operation rapporterade något som utlöste spärren, så 
aktiverades inte sparafunktionen även om man ändrade avrapporterat antal till ett antal som inte medförde 
några negativa saldon på material.  

� KJAN-8D3HCY - I rutinen Efterkalkyl selekterad, grupperad på Artikelnummer och med valet 
Efterkalkylera L-artiklar, har programkoden optimerats för att beräkningen ska gå snabbare vid stora 
datamängder. 

� JLÖR-8D3HPR - När man skapande inköpsorder för kalibrering/justering av verktyg via rutinen 
Kalibreringsunderlag valdes kontering från varugruppen som avser nyanskaffning av verktyg. 
Rättningen påverkar enbart system med tilläggsfunktionen Verktygshantering. 

� RDJF-8DEDJU - Rutin Plocklista i Tillverkningsmodulen tog inte hänsyn till klareringar som var gjorda på 
order som inte fanns med i aktuell selektering vid utskrift. Detta medförde att disponibelt saldo på 
materialet visades med större värde än vad som egentligen fanns tillgängligt. 

� CSIG-8DFH9K - Funktionen för att exkludera en order eller en produktionsgrupp i beställningsbilden i 
rutinen Beläggning summerad fungerade inte och därför har kryssboxen för detta tagits bort. 

� CSIG-8DMK32 - När en tillverkningsorder genererades från en kundorder följde inte konfigurationen med. 
Gäller endast system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. 

Inköp 

� BSAN-87AF4H - I rutinerna Påminnelse orderbekräftelse och Påminnelse leverans har 
selekteringsfunktionen Inköpsorderurval tagits bort eftersom de tekniska förutsättningarna för att få 
funktionalitet saknas. 

� RDJF-8B8KAU - Vid tabellutskrift av importresultat från rutinen Prisimport blev vissa kolumner oläsbara 
på grund av att data skrevs i samma fält. 

� RDJF-8BPBR6 - Utskriftsdatum uppdaterads när man gjorde en utskrift av inköpsorder. Utskriftsdatum ska 
endast uppdateras när orderns status ändras från 1 till 2. 

� KFTM-8C7C3Z - I Systemiställningar för sökväg till betalningsfil följer så följer det nu med ett "\" 
(backslash) sist, så att sökvägen blir rätt inställd. 

� LÅPN-8CCHYS - Nyhet: Vid Utskrift förfrågan så går det nu att få med kopplade dokument till revision 
på artikeln. Det gick tidigare endast på inköpsorder och tillverkningsorder. Gäller system med 
tilläggsfunktionen Dokumentvisning. 

� LAHM-8DJJLV - Vid återrapportering av LB-betalningar via fil i rutinen Återrapportering LB / FB, så 
skapades felaktig kontering mot leverantörsskuldskontot i vissa lägen. Detta inträffade på kreditfakturor 
där banken dragit ett delbelopp. 

� FOHN-8DQL7A - När man ändrade data manuellt i rutinen Ordersvar / EDI-import i fick man dubbla 
rader. 

� FOHN-8DUHJ5 - Listtypen Avisering i rutinen Orderförteckning - Inköp visades inte. 

� JLIN-8DVADH - Om man använde undantag på begräkningsgrunderna för leveranssäkerhet på en 
leverantör eller en kund, så gav Leveranssäkerhetsrutinerna flera rader för samma vecka, månad etc. 
om man valde att få listan grupperad på datum. 

Försäljning 

� ÖBRN-8BHJVB - Det gick inte att delkreditera en samlingsfaktura. När man nu i rutinen Direktregistrera 
faktura väljer fakturatyp kredit och hänvisar till en samlingsfaktura får man välja ett av underlagen som 
ska krediteras. 
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� BKNN-8BJASQ - Menyn med valbara alternativ i Snabbsök visades även när man tabbade ur fältet för 
Kundkod för att mata in något i nästa fält. 

� KFTM-8BJJN4 - I rutinen Uppdatering kunder sorterades rullistan för Distrikt felaktigt om man hade tagit 
bort några distrikt i tabellen. 

� FOHN-8BKDJV - Nyhet: Nu loopar rutinen Leveransplan / EDI-import importen vid automatkörning. 

� BSAN-8BPG6V - I rutin Artikelfråga (F12) uppstod i vissa fall ett programfel när man tryckte på knappen 
Offert. Felet uppstod i de fall man valt datum som visningsformat för period (systeminställningar) och på 
offertraden angivit ett leveransdatum. 

� FOHN-8BQHWP - Telefonnummer för avisering i rutinen Utskrift speditionsdokument ska tas från 
kundregistret om telefonnummer saknas på kundorder. 

� ÖBRN-8C6GEN - I den polska momsrapporten visades inte kreditfakturor/kreditkontantnotor med 
minustecken framför summan i alla listor. 

� AFOG-8C6MGH - Vid automatkörning av rutinen Avisering aktiverades inte fliken för Spedition/Gods efter 
Lista bildskärm vilket medförde att ingen avisering gjordes. 

� FOHN-8C8EJ6 – Nyhet: Vid Order / EDI-import har vi infört variantkod i EDI-formatet för 
formatnummer 18. 

� FPEN-8CBJ6B - Prislista - Försäljning grupperad på Kundkod och med valen Stafflade priser och 
Kommande pris aktiverade visade resultatet felaktigt om man samtidigt valt att visa annat språk än 
systemspråket. 

� FPEN-8CBJJ3 - I rutin Prislista - Försäljning, listtyp Kundpriser kunde listan bli tom om man efter 
inläsning växlade språk i beställningsbilden och gjorde ny inläsning. 

� FOHN-8CDJ94 - Postnummer som bestod av fler än 9 tecken (mellanslag inräknat på SIS-fraktsedel) för 
t.ex. Storbritannien visades inte korrekt. Slutet av postnumren visades inte på blanketter i rutinen Utskrift 
speditionsdokument. 

� BSAN-8CVL9L - Om man aktiverat Systeminställningen "Hantera påslag i Registrera offert" blev offererat 
pris lika med artikelns standardpris i stället för 0 i de fall då artikeln saknade försäljningspris för den 
aktuella kunden. 

� FOHN-8D4DWM - Vid registrering av kundorder och leverantörsfaktura med MONITOR – till – MONITOR, 
kördes felaktigt alla EDI-kopplingar igenom för samma formatgrupp om de fanns upplagda. 

� SSÖG-8D8JB7 - Med Systeminställningen "Välj order innan import" blev fönstret Order / EDI-import 
tomt, men importen skedde i alla fall för samtliga rader då man tryckte OK. 

� LAHM-8DADD2 - Det gick inte att stänga konteringsrutan med Enter om man hade tvingande 
kostnadsställe angivet på kontot. Detta fel inträffade i följande rutiner: Direktregistrera fakturor, 
Registrera inköpsorder och Registrera kundorder. 

� LAHM-8DAEPP - Ordernumret visades inte på fakturan om man använde Norska blanketter. 

� BSAN-8DAG8U - När man öppnade rutinen Uppdatering artiklar - Försäljning hamnade markören i 
Kundkodsfältet i stället för i fältet Artikelnummer. 

� LAHM-8DHHDR - Nyhet: Om man använder vår anpassning 96 och 97 (factoring) så skickas nu mer 
information med i filen till banken. Använder man andra raden på gata/box så följer det med i 
kundexporten och factoringfilen. 

� SSÖG-8DJEN2 - Avdrag från följesedlars differens utfördes inte på redan slutlevererade rader vid 
Leveransplan / EDI-import. 

� BSAN-8DMDMB - När man sparade i rutinen Registrera kundorder, så kunde ej ändrade 
Tillverkningsorder omplaneras/makuleras i onödan. Detta fel inträffade om artikeln hade Alternativ enhet. 

� BSAN-8DQAQ9 - Om man skapade inköpsorder från kundorder, så skapades en inköpsorder per 
kundorderrad även om artiklarna hade samma leverantör. 
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� AFOG-8DVH7T - Sista delleveransnumret väljs automatiskt om man lägger till flera order på samma 
sändning i Utskrift speditionsdokument. Försök att spara sändningen i det läget trots 
varningsmeddelande i steget före var och är inte möjligt. Om delleveransnumret ändras manuellt på någon 
av raderna för ordern så att numren skiljer sig kunde och kan ordern sparas. Nu visas ett utförligt 
meddelande om man ändå försöker spara en sändning med rader där ordernr + dellevnr är lika. 

Lager 

� LÅPN-8APFHE - Ackumulerat saldo i Historiska lagerrörelser blev felaktigt beräknat när det fanns flera 
lagerloggposter på samma sekund på en artikel. Saldot på artikeln multiplicerades med antalet lagerposter 
under samma sekund när listan var grupperad på Artikelnummer och listtyp Enbart summa var vald. 

� KJAN-8BJJ5W - I rutinerna Behovsberäkning och Nettobehovskörning fungerade inte selektering på 
Lagerplats i system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. Artiklar togs med i beräkningarna även 
om de lagerplatser man selekterat på inte existerade på det lagerställe där behovsberäkningarna utfördes. 

� JWEN-8BS9YR - Rutinerna Leveranskvalitet kund och Leveranskvalitet leverantör avslutades med ett 
programfel efter man rensat beställningsbilden (Ctrl + F5). 

� RDJF-8C4H47 - I rutinen Prisutveckling visade kolumnen "Belopp verkligt" pris utan att dra av den 
eventuella rabatten. 

� BSAN-8C8BP9 - I rutin Registrera avvikelse och valet Internavvikelse kunde man inte välja Upptäckande 
avdelning om dess avdelningskod bestod av fler än ett tecken. 

� MWIK-8C8K6H - I rutinen Beställningspunktlista - plockplats fungerade inte valet på artikeltyper i 
beställningsbilden, listan visade alltid alla typer. 

� BSAN-8D3CN6 - I rutinen Nettobehovskörning uppstod ett programfel om man selekterade på 
försäljningsprognos och samtidigt exkluderade den selekteringen. 

� KJAN-8DUCUC - I rutin Flödesanalys tillverkning och -försäljning uppstod ett programfel om 
tillverkningsorder i analysen hade operationer med material kopplade till andra lagerställen än det 
lagerställe där tillverkningsordern var skapad. Rättningen påverkar enbart system med tilläggsfunktionen 
Lagerställehantering. 

� BSAN-8DVAL7 - I rutin Byta lagerplats fick man ett programfel om man lämnade fältet Lagerplats tomt 
och försökte byta rad. 

Verkstadsinformation 

� JLIN-8A7GE9 - Varningsmeddelanden med texten "The designated text area is too small for the format 
settings" kunde visas med vissa intervall om man samtidigt hade rutinerna Stämplingsterminal och 
Närvarotablå öppna men minimerade. 

� JLÖR-8BQJF9 - Vid radering av stämplingspost som var skapad av rutinen Arbetstidsförkortning, så 
gjordes ingen korrigering på tillhörande tidbank. Varningsmeddelandet är också förbättrat och talar nu om 
vilken tidbank som kommer att påverkas. 

� JLIN-8BYANL - Trots att man hade lagt in data i rutinen Frånvarotablå, så fick den anställda välja 
frånvarokod i Stämplingsterminalen manuellt efter ledigheten. 

� JLIN-8D7ED9 - I rutin Körplan i omprioriteringsläge blev det fel "Ny färdig" om operationernas resttid var 
lika som produktionsgruppens kapacitet. 

� JLIN-8DEDAY - Anställda med inställningen "Inget schema", fick ingen närvaro på stämplad närvarotid. 

� JLIN-8DEERT - När man maskinstämpade i Stämplingsterminalen så loggades fel anställningsnummer 
när man gjorde delrapportering på operationer. 

� JLIN-8DHAB7 - När man filtrerade bort anställda som saknade schema, var det bara anställningsnumret 
som försvann vilket gjorde att det sedan blev fel på listan Rapportera frånvaro. 

� JLIN-8DMLKC - Om man i rutinen Attestera / korrigera stämplingar korrigerade arbete på en anställd 
eller maskin med fast schema, så blev det alltid 0 i beräknad tid. 
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� JLIN-8DNJAM - Om en person hade buntstämplat så gick det inte att avsluta hans arbeten i rutinen 
Rapportera arbete. 

� JLÖR-8DRG83 - När man valde eller skrev in ett nytt lagerplatsnamn vid avrapportering/delrapportering i 
Stämplingsterminalen och inte hade systeminställningen "Hantera multipla lagerplatser per artikel" 
aktiverad, så rapporterades saldot in på fel lagerställe. 

� JLIN-8DUHHT - Vid stämpling av tillverkningsorder skrevs inte färdigdatum i databasen på rätt sätt. Det 
gjorde att man inte kunde hitta dessa order om man sökte på färdigdatum i Efterkalkyl selekterad. Vid 
uppdatering till version 7.2.6 rättas dessa fel i databasen automatiskt. 

Redovisning 

� ÖBRN-8B8TLZ - I rutinen Saldokontroll / Felsök kunde man ange ett felaktigt periodformat, vilket gjorde 
att listan inte visade några fel även om det fanns fel. 

� ÖBRN-8DGAQ7 - I rutinen Registrera projekt kunde i vissa lägen fel projekt bli inläst när man använde 
Sök & Hämta på projektnummer. 

� KFTM-8DNBGU - Vid utskrift av finsk periodskattedeklaration i rutinen Utskrift momsrapport, så gjordes 
fel beräkning vid kontroll av EU-moms. 

� RALG-8DRC6T - Det blev fel vid utskrift av projektrapporten om man hade många aktiviteter registrerade 
på projektet. Felet uppstod när rapporten blev längre än en sida. 

Systemvård 

� BSAN-7U7ARA - I rutin Lista rättigheter visades inte samma rättighetsnivå på användare eller grupper 
när man grupperade listan på olika sätt. 

� AFOG-8C6LXQ - I rutin Inloggade användare har två knappar för att skicka meddelanden tagits bort 
eftersom dessa saknade funktionalitet. 

� KFTM-8CMENU - MONITOR avslutades med ett programfel om man i rutinen Fakturerings- / 
betalningsplaner skapade en ny plan med ett högre nummer än vad som var tillåtet i databasen. Nu 
visas ett meddelande om planen ges ett nummer högre än 32000. 

� ÖBRN-8CRD2T - I rutinen Registrera bokföringsår gick det inte att skapa att kommande bokföringsår 
om det fanns ett periodbokslutsår i redovisningen. 

� ÖBRN-8DNBS5 - Egna momsrapporter som man skapat via rutinen Skapa momsrapport försvann när 
systemet uppdaterades. 

Elektronisk fakturahantering 

� KFTM-8CKGHD - I rutinen Sökning leverantörsfakturor har summaraderna breddats för att hantera 
större belopp. Detta gäller när listan är grupperad på Attestant. 

� ÖBRN-8D9CAK - Om man stämplat en leverantörsfaktura och på nästa faktura skulle använda samma 
stämpel, så sparades inte stämpeln på fakturan. 

� KFTM-8DGHQV - I rutinen Sökning leverantörsfakturor visades inget data i listan då man angivit förvalt 
värde på parametern "Påminn via e-post". 

Internredovisning 

� ÖBRN-7RYJA4 - Datumet i efterhandskonteringen flyttades inte fram trots att man godkänt 
internredovisningsjournalerna. Datumfältet "Kontera fr.o.m" i Efterhandskontering tog inte hänsyn till de 
rutiner man undantagit att kontera under knappen Undantag i rutinen Uppdatering konteringssätt. 

� TCAN-8D7B6T – Rutinen Sökning internredovisning har optimerats för att gå snabbare då man 
använder listtyperna Summerad och Summerad / konto. 


