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Pyramid Business Studio 
 

Nyheter i version 3.41A  
(2015-09-09) 

 
Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio  
version 3.41A. Några av dem är: 
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Viktigt - före uppdatering till version 3.41A! 
Vid nyinstallation startas Installationsmenyn som innehåller installationshandbok och annan viktig 
dokumentation. Spara eller skriv ut installationshandboken och ha den till hands vid installationen, 
jämte detta versionsblad! Installationsmenyn finns även på www.unikum.se/installationsmeny.  

 
• Kontrollera att säkerhetskopiering gjorts, att backupen fungerat felfritt samt att 

tillräckligt diskutrymme finns!  
• Rutin 882 Diagnos ska köras före konvertering. Använd funktionen Spärra 

inloggningar för att förhindra att användare loggar in när konverteringen körs. 
• Se till att alla användare är utloggade innan uppdatering påbörjas och spärra 

inloggning via menyvalet ”Spärra inloggningar, alla företag” i PBS Administration! 
Funktionen spärrar PTC och WTS tillfälligt 

• Tänk på att godkänna och överföra alla utskrivna journaler före konvertering! 
• Starta om servern så att låsta filer frisläpps. 
• Finns flera databibliotek, får dessa INTE verifieras samtidigt.  
• Vi rekommenderar provinstallation på en backup med skarp data och verifiering att 

vitala flöden för ert företag fungerar. 

Nytt installationsprogram 
Ett nytt installationsprogram har tagits fram för att underlätta installationen av en Pyramid 
Business Studio.  

CERTIFIKATET 
Installationsprogrammet innehåller nu alla moduler, men certifikatet styr vilka moduler som 
installeras. Senaste installationen inklusive servicepack sparas. Vid utökning med ny modul 
behöver du endast ett nytt certifikat samt köra installationsprogrammet på nytt.  

FLIKEN SERVICEPACK I PBS ADMINISTRATION ÄR OMDÖPT TILL UPPDATERING 
Innan själva installationen startar vid uppdatering av ett system kontrolleras bland annat att 
ett giltigt certifikat finns för avsedd version. Om eventuella anpassningar finns visas ett 
varningsmeddelande. 

Tips! 
Ett tips till konsulter som gör studioanpassningar är att lägga in en beskrivning av vad som 
gjorts i katalogen Anpassningar. 

PERSONLIGA LICENSER 
Personliga licenser administreras i PBS Administration. Här visas de personliga licenser som 
finns i certifikatet och här anges vilka användare som ska kopplas till respektive personliga 
licens. Personliga licenser kan även underhållas i respektive bolag i rutin 871 Användare. 

Anpassningar 
I denna version finns det ett antal rutiner som genomgått förändringar. Om dessa rutiner 
anpassats med hjälp av Användar- eller Konsultstudion (Design Studio) måste 
anpassningarna ses över.  

Registerkonvertering 
Flertalet större register konverteras, vilket kan innebära en längre konverteringstid.  

Obs!  
Vid konvertering måste PTC- och WTS-tjänster vara stoppade. 
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Nyheter i version 3.41A 
Här nedan presenterar vi inledningsvis de större och mer övergripande nyheterna i version 3.41A.  
I avsnitten längre fram delas nyheterna in efter modultillhörighet, med ett samlande avsnitt för 
förändringar i grundregister och system.  
Nyheter som kommer i samband med släpp av servicepack presenteras med ett tillägg i rubrikrad 
raden, exempelvis,”… - Nyhet i sp03”  
 
 

Lagerbokföring  
Nu är det möjligt att skapa preliminär lagerbokföring för inleveranser. För dig som arbetar i 
Flerlagermodulen är nyheten att kunna bokföra mot unikt lagerkonto eller att få bokföring med 
kontodimension objekt(lager) eller avdelning(lager) även på lagerkontot. Nu sparas 
lager/kostnadskontoinformation på transaktionerna och denna information ligger i första hand till 
grund för lager/kostnadsbokföringen.   

 

Inleveransbokföring 
Vi har infört möjligheten att skapa preliminär lagerbokföring för inleveranser av lagerförda 
artiklar dvs. kategori 1. Det innebär en förbättring för dig som ansvarar för 
lageravstämningar, eftersom funktionen gör att inleveranser blir bokförda vid samma 
tidpunkt som värdet på rapporten Lagervärde ökar.  
 
I rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring skapas bokföringsunderlagen för inleveranserna. 
Lagerkonto debiteras och konto för Förväntad leverantörsfaktura krediteras. När 
leverantörsfakturan sedan avstäms i rutinerna 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm 
faktura speglas automatiskt tidigare skapad inleveransbokföring.  

Med knappen Ursprungsrader i 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm faktura kan den 
speglade inleveransbokföringen granskas. Det innebär att leverantörsfakturan bokförs mot 
lagerkonto på samma sätt som tidigare i rutin 314 Inköpspåför faktura eller 315 Avstäm 
faktura. 

RUTIN 791 EGENSKAPER BOKFÖRING 
Ny kryssruta för ”Inleverans bokföring” har tillkommit under fliken Lager/Kostnadsbokf i 
rutin 791 Egenskaper Bokföring.  

Obs!  
Endast inleveranser som registrerats EFTER att egenskapen har markerats, kommer att 
skapa bokföring i rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring. 
 

Lageromföringsbokföring 
För dig som arbetar i Flerlagermodulen har vi infört möjligheten att skapa bokföring för de 
lageromföringar som registreras i rutin 467 Lageromföring. Det innebär en förbättring för 
dig som ansvarar för lageravstämningar, eftersom funktionen gör att utleveranser och 
inleveranser blir bokförda vid samma tidpunkt som värdet på rapporten Lagervärde flerlager 
minskar respektive ökar.  
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I rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring skapas bokföringsunderlagen för omföringarna.  
 

Vid utleverans (lager A) krediteras Lagerkonto och konto för ”Varor på väg in” debiteras 
(lager B).  
Vid inleverans (lager B) debiteras Lagerkonto och konto för ”Varor på väg in” krediteras 
(lager B).  

RUTIN 791 EGENSKAPER BOKFÖRING 
Ny kryssruta ”Bokföring” för Lageromföring har tillkommit under fliken 
Lager/Kostnadsbokf i rutin 791 Egenskaper Bokföring.  

Obs!  
Gör om möjligt färdigt omföringar innan denna kryssruta markeras.  

RUTIN 791 EGENSKAPER FLERLAGER 
Ny listbox ”Hämta omkostnader” som gör det möjligt att välja om lageromföring-
transaktionernas kostnad ska skapas och bokföras med eller utan omkostnad. 

 

781 Projekttyper och 482 Inköpstyper 

KONTODIMENSION OBJEKT ELLER AVDELNING FÖR LAGER 
Inställning i rutin 781 Projekttyper för Objekt eller Avdelning som hämtar Lager, har 
tidigare bokfört mot resultatkonton. Nu kommer även lagerkontot att få kontodimensionen 
Lager vid lager/kostnadsbokföring.  

Nytt är att samma inställning kan anges i rutin 482 Inköpstyper, fliken Kontodimensioner 
eftersom Pyramid nu även hämtar kontodimensionen för lagerkontot. 

 

Kontoinställningar 

LAGERKONTO 
Prioritetsordning för lagerkonto är följande: 
 

1. Rutin 466 Lagertabell om modulen Flerlager är installerad  
2. Rutin 710 Artikel 
3. Rutin 784 Artikeltyp 
4. Rutin 830 Standardkonton 

Obs!  
Nytt är att Lagerkonto per lager kan anges i rutin 466 Lagertabell. 

KONTO FÖRVÄNTAD LEVERANTÖRSFAKTURA 
Motkonto till Lagerkontot vid inleveransbokföring av lagerfört material. 
 
Prioritetsordning är följande: 
 

1. Rutin 466 Lagertabell om modulen Flerlager är installerad 
2. Rutin 710 Artikel 
3. Rutin 784 Artikeltyp 
4. Rutin 830 Standardkonton 
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KONTO VAROR PÅ VÄG IN 
Motkonto till Lagerkontot vid lageromföring. Omföringsbokföring finns tillgänglig då 
modulen Flerlager är installerad. 
 
Prioritetsordning är följande: 
 

1. 466 Lagertabell om modulen Flerlager är installerad 
 

KONTO INVENTERING DIFFERENSER 
Motkonto till lagerkonto och bokföring av differenser vid inventering. 
 
Prioritetsordning är följande: 
 

1. Rutin 466 Lagertabell om modulen Flerlager är installerad 
2. Rutin 830 Standardkonton 

 

KONTO FRIA INLEVERANSER 
Motkonto till lagerkonto vid fria inleveranser i rutin 431 Inleverans. Fria inleveranser 
innebär att inleveranser görs direkt i rutin 431 Inleverans utan att inköpsnummer anges. 
 
Prioritetsordning är följande: 
 

1. Rutin 466 Lagertabell om modulen Flerlager är installerad 
2. Rutin 830 Standardkonton 

 

Transaktioner 
Kontoinformation sparas nu ner på alla transaktioner som ligger till grund för 
lager/kostnadsbokföring. Om du via Verktygspalettens Anpassa listkontroll i rutin 8147 
Transaktionsstudio infogar kontofälten, kan du vid transaktionssökning få uppföljning på 
kontosträngen. Transaktioner som ligger till grund för lager/kostnadsbokföring är 
inleveranser, utleveranser, lageromföringar och inventeringar. 

 

742 Lager/kostnadsbokföring 
Dialogen har omarbetats och med knappen Skapa bokföring finns även val för Inleveranser. 

 
Ny knapp Bokf.lageromföring, används för att skapa bokföring av lageromföringar som 
registrerats i rutin 467 Lageromföring. 

 
Ny knapp Justera bokföring, ger möjlighet att justera bokföring för markerad bokföringsrad i 
listkontrollen. Vid klick på knappen Justera bokföring visar en dialog vilka transaktioner 
som motsvarar bokföringsraden. Markera de transaktioner som ska justeras. 
Justering/ändring sker av t.ex. konto eller kontodimension. Vid Verkställ, ändras 
kontoinformationen på de markerade transaktionerna, som i sin tur förändrar 
bokföringsunderlaget i listkontrollen i rutin 742 Lager/kostnadsbokföring. Möjligheten ges 
att ändra en kontodimension i taget. Alla förändringar som sker här sparas i 
loggningsregistret. 
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Tidigare har alla bokföringsunderlag som skapats i rutin 742 Lager/kostnadsbokföring haft 
en gemensam journalkod LA. Nu har vi ändrat och följande journalkoder gäller: 
 

LA = Utleveranser, Tillverkning, Lageromföring 
LI = Inleveranser 
LD = Inventeringar, differenser 

 
När bokföringsunderlagen som skapas i rutin 742 Lager/kostnadsbokföring överförs till 
redovisningen, skapas verifikat med tydlig verifikattext som t.ex. LA 29 Omföring. ”LA” är 
journalkoden, ”29” är journalnumret, ”Omföring” betyder att det handlar om lageromföring 
som registrerats i rutin 467.  

 

9815 Ändra grupp av transaktioner 
Ny rutin som ger möjlighet att ändra lager/inköpskonto, kostnadskonto samt tillhörande 
kontodimensioner för en hel grupp av transaktioner.  

 
 

Acontoplan  
Samtliga acontounderlag som ska faktureras en order kan nu registreras i en acontoplan. En ny rutin 
216 Acontofaktura-attest har skapats för att frisläppa acontounderlagen till fakturering. 

 

Acontoplan 
I en acontoplan kan du nu registrera samtliga acontounderlag som ska faktureras en order. 
För varje acontounderlag anges normalt planerat fakturadatum. Vid registrering av ett 
acontounderlag kan inledande textrader i ordern kopieras till acontounderlaget. Den här 
funktionen sparar mycket tid för dig som tidigare har registrerat dessa textrader manuellt vid 
varje acontofaktureringstillfälle!  

Vid registrering av acontorader har vi också infört möjligheten att registrera raden med ett 
belopp som motsvarar en viss procent (%) av budgetsumman.  

I FÖLJANDE RUTINER KAN REGISTRERING AV ACONTOUNDERLAG I EN ACONTOPLAN UTFÖRAS: 
 
213 Acontofakturering  Ny knapp Acontoplan 

 

8013 Projektcentralen  Ny flik Acontoplan 
 

110 Projekt, 410 Order  Under knappen Övrigt finns den nya knappen Acontoplan. Projekt- och 
Orderrutinen kommer att stängas och du leds till rutin 213 Acontofakturering, 
Acontoplan och får med dig ordernumret.  

 

8240 Acontounderlag/Rader 
Ny studio för att söka fram acontounderlag med acontohuvud i ena listkontrollen och dess 
rader i andra listkontrollen. 

 

8241 Acontounderlagsrader 
Ny studio för att söka fram acontounderlagsrader. 
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Acontofaktura-attest 
I rutin 216 Acontofaktura-attest godkänns acontounderlagen och de skickas till 
fakturaurvalet för fakturering. Rutinen är tänkt att köras regelbundet inför varje 
acontofakturering.  

 
För att inte missa acontounderlag som ska faktureras har en kontroll införts när rutin 211 
Fakturering öppnas. Meddelandet lyder ”Det finns acontounderlag med förfallen 
fakturadatum”. En ny knapp Acontoattest i rutin 211 Fakturering leder dig till rutin 216 
Acontofaktura-attest där underlagen kan godkännas.  

 

I FÖLJANDE RUTINER KAN ACONTOUNDERLAG ATTESTERAS FÖR FAKTURERING:  
 

216 Acontofaktura-attest  
 

211 Fakturering  Knapp Acontoattest leder till rutin 216 Acontofaktura-attest 
 

8013 Projektcentral  Fliken Acontoplan, knapp Acontoattest leder till rutin 216 Acontofaktura-
attest 
 

8013 Projektcentral Fliken Acontoplan, via knapparna Godkänn, Ej klar för fakt och 
Fakturaurval 
 

213 Acontofakturering Fliken Acontoplan, via knapparna Godkänn, Ej klar för fakt och 
Fakturaurval 

Obs!  
Om modulen Behörighet är installerad krävs att behörighet angetts till rutin 216 Aconto-
faktura-attest. 

 

Acontoavräkning 
Vid fakturering av en order som har acontofakturerats, avräknas all tidigare 
acontofakturering. Nyheten är att det nu går att delfakturera order och att själv bestämma hur 
mycket av tidigare acontofakturerat som ska avräknas på nästa faktura. I rutin 781 
Projekttyper har en ny egenskap införts ”Acontoavräkning manuell”.  Med egenskapen 
markerad blir egenskapen även synlig i orderhuvudet under fliken Orderdata i rutinerna 110 
Projekt och 410 Order.  

Obs!  
Egenskapen måste vara markerad innan första acontofakturan skrivs ut och godkänns. 

 
En order som frisläpps för fakturering dvs. att svar ”Ja” angetts på frågan ”Klar att fakturera” 
öppnar dialogen ”Acontoavräkning”. I dialogen ges möjlighet att markera de acontofakturor 
som ska avräknas. Det är också möjligt justera beloppen för hur mycket som ska avräknas i 
kolumnen ”Att avräkna nu”. 
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I FÖLJANDE RUTINER ÖPPNAS DIALOGEN ”ACONTOAVRÄKNING”: 
 

120 Rapportering  Knapp Kundfaktura 
 

121 Avstäm projekt  Vid ”Klar att fakturera” 
 

130 Slutavräkning Vid ”Klar att fakturera” 
 

215 Fakturaattest  Vid ”Skicka till fakturaurval” 
 

211 Fakturering  Ny knapp Acontoavräkning 
 

8013 Projektcentral  Via knappen Faktura och därefter valet Lägg i fakturaurval 
 

8013 Projektcentral Flik Kundfakturor, via nya knappen Acontoavräkning 
 

211 Fakturering  I dialogens listkontroll kommer markeringsrutan för en order med 
egenskapen ”Acontoavräkning manuell” att vara markerade. 

210 Fakturaunderlag Acontoavräkning finns under den övergripande knappen Övrigt.  

 

Faktura (FAKT) 
Nya fält finns att redigera in på fakturaformaten via rutin 840 Rapportgenerator. I delformat 
Acontofakturor och register Specialfält finns följande fält att tillgå: 
 

Fakturabelopp #12881 
Att avräkna #12882 
Återstår att avräkna #12883 
 
 

Reklamation 
Ny modul för att hantera Reklamation från kund och mot leverantör. 

 

Registrering 
Ett reklamationsärende kan avse flera order/inköpsrader som registreras i rutin 440 
Reklamation. Varje rad märks med en reklamationskod, egna reklamationskoder kan 
registreras. Via CRM/Säljstöd kan aktiviteter skapas som hålls samman med 
reklamationsnumret.  
 

Retur - Ersättningsleverans - Kreditering 
Modulen har stöd för returhantering inklusive blanketter. Ersättningsleveranser kan skapas 
för både kundorder och inköpsorder. Krediteringar kan utföras.  
 

Uppföljning 
Med hjälp av Artikel-/Kund/Leverantörscentral och Reklamationsstudior visas 
reklamationer. Dessa ger information om vilka återkommande problem som finns.   
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Beräkning av inköpsparametrar  
Beräkning av inköpsparametrarna säkerhetslager, beställningspunkt samt optimal kvantitet kan nu ske 
utifrån historiska data. 

 

795 Beräkningsmetoder inköp 
I rutin 795 Beräkningsmetoder inköp kan olika beräkningsmetoder registreras. Det finns stöd 
för tre olika typer av metoder, Frekvent efterfrågan, Lågfrekvent efterfrågan samt Säsong. 

FREKVENT EFTERFRÅGAN 
För frekvent efterfrågan kan antal månader för historisk beräkning anges.  
Respektive månad kan viktas för att fånga trender.  
Beställningspunkten beräknas med utgångspunkt från ledtiden. 
Säkerhetslagret beräknas som en procentuell täckning av ledtiden. 
Optimal kvantitet beräknas utifrån Wilsonformeln. 

LÅGFREKVENT EFTERFRÅGAN 
För lågfrekvent efterfrågan kan antal år för historisk beräkning anges. Säkerhetslager, 
beställningspunkt och optimal kvantitet anges sedan i fasta värden i förhållande till 
årsförsäljningen. 

SÄSONG 
För säsong kan antal år för historisk beräkning anges.  
Säsongsindex för varje månad anges.  
Förslag på säsongsindex kan erhållas utifrån de artiklar som ingår i metoden. 
Beställningspunkten beräknas säsongsjusterad med utgångspunkt från ledtiden. 
Säkerhetslagret beräknas säsongsjusterat som en procentuell täckning av ledtiden. 
Optimal kvantitet beräknas säsongsjusterat utifrån Wilsonformeln. 
 

710 Artiklar 
I artikelregistret i rutin 710 Artiklar anges vilken beräkningsmetod som respektive artikel ska 
använda vid beräkning av parametrarna i rutin 476 Beräkna inköpsparametrar. 

 
Fält för minsta inköpskvantitet kan anges. Fältet används av rutin 476 Beräkna 
inköpsparametrar. Om beräknat värde är mindre än minsta inköpskvantitet, används 
uppgiften i fältet minsta inköpskvantitet. 
 

476 Beräkna inköpsparametrar 
I rutin 476 Beräkna inköpsparametrar sker beräkningen. Förslagen kan justeras innan 
godkännande och uppdatering av artikelregistret. Uppdatering kan också ske av 
inköpsparametrarna i Flerlagerregistret om modulen finns installerad. 

 

PTC-uppdrag - Beräkna inköpsparametrar 
PTC-uppdraget hanterar beräkning av inköpsparametrarna säkerhetslager, beställningspunkt 
samt optimal kvantitet utifrån historiska data. Lägg till uppdraget i rutin 850 PTC Monitor. 
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Säsong 
Nytt stöd för säsongshantering av inköpsparametrarna säkerhetslager, beställningspunkt samt optimal 
kvantitet. 

 

710 Artiklar 
Rutin 710 Artiklar har utökats med flik säsong. Fliken innehåller en matris där det för varje 
månad kan anges värden för inköpsparametrarna. Det finns en kryssruta för att aktivera en 
artikel som säsongsartikel. Om modulen Flerlager finns installerad kan lager väljas och 
parametrarna för valt lager anges. 

 

PTC-uppdrag - Uppdatera säsongsparametrar 
PTC-uppdraget ”Uppdatera säsongsparametrar” körs lämpligen den första i varje månad för 
att flytta aktuella värden i säsongsmatrisen till värdena i register Artikel och Lager/artikel 
(modul Flerlager). Lägg till uppdraget i rutin 850 PTC Monitor. 
 

476 Beräkna inköpsparametrar 
Beräkning av inköpsparametrar i rutin 476 Beräkna inköpsparametrar som beskrivs ovan 
uppdaterar matrisen för respektive artikel med samtliga månaders värden. 

 
 

Budgetering  
Ny budgetrutin för redovisningen.  
Budgethanteringen i redovisningsmodulen har helt byggts om, bland annat för att hantera flera 
dimensioner bättre. De viktigaste skillnaderna är: 

 

984 Budgetkoder 
Ny rutin 984 Budgetkoder för att registrera budget.  
 

982 Budgetera 
Gamla budgetar konverteras i rutin 982 Budgetera, ingen automatiskt konvertering sker. 
Budgetrader registreras fortfarande i rutin 982 Budgetera men det är numera möjligt att lägga 
budget på alla dimensioner. 
 

Allmänt om Budget 
Budgeten är inte längre knuten till ett visst bokföringsår. Istället anges önskade Från- och 
Till-datum eller val av löpande budget.  

 
En budget kan som mest omfatta 18 perioder. Möjlighet finns att använda antingen månader 
eller en mall med valfria perioder.  

 
Löpande budget har startdatum men inget slutdatum och kan inte innehålla perioder. 
 
Det finns ingen begränsning av antal budgetar.  
 
Flera användare kan nu vara inne och arbeta med (olika) budgetar samtidigt. 
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Det är möjligt att lägga behörighet på individuella budgetar om modulen Behörighet finns 
installerad. 
 
Möjlighet finns att läsa in budgetrader från MS Excel. 
 

8154 Specialsaldostudio 
Rutin 8154 Specialsaldostudio har utökats så att den kan visa budget, både i studion och på 
listorna som kan skrivas via knappen Skriv urval. 
 
 

Designförändringar i orderrutinerna 
Orderrutinerna har förändrats i samband med att bland annat fler funktioner har tillkommit. 

 

Antalsfältet flyttat före prisfältet i orderrutiner 
Antalsfältet är flyttat och ligger nu före kostnad och pris i samtliga orderrutiner. 
 

Funktionsknapparna har grupperats  
Knapparna till höger i orderrutinerna är ersatta med övergripande knappar med 
rullgardinsmenyer där alla tidigare knappar är samlade och kategoriserade.  
Det finns möjlighet att direkt under rullgardinsmenyerna lägga ut 5 favoriter som då nås utan 
att gå via rullgardinsmenyerna. Dessa kan också nås med Skift F1- F5.  
 
För att lägga behörighet krävs att inloggning sker som systemadministratör, eller som 
medlem i en grupp med funktionsbehörighet att spara inställningar för en grupp. 
 
De nya menyknapparna med rullgardinsmenyer finns i rutinerna 410 Order, 210 
Fakturaunderlag, 110 Projekt, 640 Snabborder, 7510 Serviceorder och 8510 Hyresorder. 
 

Priskampanjer i order 
Priskampanjer från rutin 746 Specialregler kampanjer kan nu infogas i rutinerna 410 Order 
och 110 Projekt. 

 
 

Aviseringar – e-post/SMS/meddelande 
Ny funktion för att via e-post, sms eller aktivitet/meddelande avisera händelser i systemet. 
Funktionen är tillgänglig om modulen CRM/Säljstöd finns installerad. Avisering når du antingen via 
knappmenyn för CRM/Säljstöd eller separat knapp på registreringsdialogens högersida. 

 
När en avisering registreras för en viss händelse får den status ”Ny”. När händelsen inträffat 
sätts status till ”Inträffad”.  
 

PTC-uppdrag - Aviseringar 
PTC-uppdraget Aviseringar, i rutin 850 PTC Monitor fångar upp alla inträffade händelser 
och utför aviseringen. PTC-uppdraget städar även aviseringar äldre än det antal dagar som 
angetts i egenskaperna för PTC-uppdraget. 
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Avisering är tillgängligt i följande rutiner, för följande händelser 
 
Rutin Händelse 

410 Order Utleverans  
Statusändring 
 

430 Inköp Inleverans 
 

440 Reklamation 
 

Statusändring 

467 Lageromföring Utleverans  
Inleverans 
 

510 Tillverkningsorder Rapportering 
Återrapportering 
Statusändring 
 

3110 Kassaförsäljning Utlev 
Statusändring 
 

7510 Serviceorder Statusändring 
 
 

Flera bankadresser per leverantör  
Nu är det möjligt att skapa flera olika bankadresser som kopplas till samma leverantör. 

 

329 Bankadresser 
Ny rutin 329 Bankadresser som ersätter rutin 334 Bankadresser Utland. I den nya rutinen 
329 Bankadresser kan flera bankadresser registreras per leverantör. Här hanteras både 
inhemska och utländska bankadresser.  

 

725 Leverantörer 
På fliken Bankadresser (ersätter tidigare flik Betalning) visas alla leverantörens bankadresser 
i en listkontroll. Nyregistrering och ändring startar rutin 329 Bankadresser. 

 

Rutinerna 310 Ankomstreg. faktura, 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför 
faktura och 314 Inköpspåför faktura 
Bankadress föreslås utifrån leverantör och betalningssätt.  
Bankadress kan sökas fram och bytas. Vid sökning är alla bankadresser för leverantören 
tillgängliga per betalningssätt.  

Obs! 
Vid import av leverantörsfakturor i rutin 3880 Import Lev.reskontra hämtas om möjligt en 
giltig bankadress tillhörande leverantören på motsvarande sätt som i registreringsrutinerna 
för leverantörsfaktura. Bankadress kan inte väljas via kod i importfilen. Om flera 
bankadresser finns per leverantör och den bankadress som hämtats behöver ändras eller 
läggas till måste det göras i berörda rutiner efter import.  
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311 Attest 
Möjlighet finns att byta bankadress på leverantörsfaktura. 

 

Rutinerna 330 Bankgiro, 331 Plusgiro, 332 Bankgiro Utland och  
333 Plusgiro Utland 
Möjlighet finns att byta bankadress på leverantörsfaktura. 

 
 

8012 Leverantörscentral 
Flik för Bankadresser har tillkommit. 

 

8121 Leverantörsreskontrastudio 
Register Bankadresser finns nu tillgängligt i Verktygspalettens Anpassa listkontroll. 

 

8127 Bankadresstudio 
Ny sökstudio för att söka fram bankadresser. 

 

8122 Betalningsstudio 
Register Bankadresser finns nu tillgängligt i Verktygspalettens Anpassa listkontroll. 

 
 

Snabbsök 
Snabbsöksfunktion vid inmatningsfälten - nu i fler rutiner.  
Snabbsök visas via tangenten Pil ned från listboxen om inte snabbsök startas automatiskt. 

 
 

Ersättningsartikel  
Med Ersättningsartikel finns möjlighet att ersätta en artikel med en annan. Detta kan vara användbart 
exempelvis då en artikel är utgående eller spärrad. 

 

710 Artiklar 
Nytt i artikelregistret är fältet Ersatt av, där den artikelkod som ersätter den aktuella artikeln 
anges.  
 
Kryssrutan ”Autoersättning” har också tillkommit. Om kryssrutan Autoersättning är 
markerad kommer användaren bara att få kvittera ersättningen, inte välja om den ska utföras. 

 

Ersättning utförs inte om 
- Ersättningsartikeln är spärrad 
- Kedja av ersättningsartiklar innehåller så kallad cirkelreferens. Kontroll av cirkelreferens 
sker vid inmatning av ersättningsartikel i rutin 710 Artiklar. 
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Ersättningsartikel hanteras i följande rutiner 
110 Projekt 
121 Avstäm projekt 
210 Fakturaunderlag 
410 Order  
430 Inköp 
640 Snabborder 
PDA Order 
 

 

Underhållsservice 
Serviceorder kan, med modulen Serienummer/Serviceorder, genereras med automatik baserat på 
underhållsavtal som anges i serienummerregistret. Flera underhållsavtal kan anges per serienummer. 

 

7572 Ordern avser 
Rutinen har utökats med listboxen Projekttyp och fältet Setartikel, vilka används vid 
skapande av serviceorder i rutin 7575 Underhållsservice. 

 

791 Egenskaper Serviceorder 
Nytt fält för att ange standard projekttyp vid skapande av serviceorder i rutin 7575 
Underhållsservice finns i rutin 791 Egenskaper Serviceorder, fliken 
Projtyper/Projstatus/Setart. 

 

720 Kunder 
Nytt fält på fliken Övrigt för att ange standard setartikel avseende resekostnaden som 
används vid skapande av serviceorder i rutin 7575 Underhållsservice. 

 

7570 Serienummer 
Rutinen har utökats med en ny flik Underh.avtal, som innehåller underhållsavtalen för 
serienumret. 
Dialogen Underhållsavtal och Ordern avser, används för att styra typen av underhållsservice. 
På varje avtal kan värden för nästa service och intervall anges för kalendertid och 
mätarställning. Senaste rapporterade värden sparas också här. 

 

7575 Underhållservice 
Ny rutin för att skapa serviceorder utifrån den underhållsservice som är angiven på 
respektive serienummer. Urval på vilka underhållsavtal som avses kan anges. Förslag på 
vilka serviceorder som ska skapas presenteras, det är möjligt att ta bort serviceorder från 
förslaget. Efter godkännande av förslag kan serviceorder skrivas ut. 
Rapportering sker sedan i rutin 7510 Serviceorder eller via m-rapportering. 
 

e-kundtjänst 
Kunderna kan själva rapportera in mätarställning via kundtjänsten, se avsnitt om e-line. 
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Prishistorik 
Prishistoriken uppdateras då något av prisfälten nedan förändras i Artikelregistret, Leverantörspris-
registret eller Valutaprisregistret. Både det nya och gamla priset sparas. I historikposten sparas även de 
prisfält som inte förändrats. Ett fält i historikposten, ”Ändrade prisfält”, beskriver vilka prisfält som 
förändrats. 

 
Fält som kontrolleras samt sparas: 

Artikelregistret Leverantörsprisregistret Valutapris 

Baspris Grossistpris/ Baspris  
Inköpsrabatt % Inköpsrabatt  
Inköpspris Inköpspris  
Omkostnader   
Kalkylpris   
Påslag/TG   
Grundpris  Grundpris 
Butikspris   

8251 Prishistorikstudio 
I rutin 8251 Prishistorikstudio visas prishistorik för artiklar. Urval kan göras på Artikel, 
Leverantörspris och Valutapris. 

 

8011 Artikelcentral 
Prishistorik visas även i rutin 8011 Artikelcentral, fliken Prishistorik alternativt med F2-
tangenten. 

 
 

Förbereda priser 
Ny rutin för att i förväg kunna förbereda prisförändringar som ska börja gälla någon gång framöver.  
 

732 Förbered priser 
I rutin 732 Förbered priser kan du förändra dina Grundpriser och Butikspriser (modul Kassa) 
och ange vilket datum förändringen ska slå igenom. Funktionen når du även via rutin 8011 
Artikelcentral, knappen Förbered priser.  

 

740 Prisjustering 
Möjlighet att förbereda pris med knapparna Justera automatiskt, Justera manuellt och 
Butikspriskalkyl.    
 

PTC-uppdrag - Förberedda priser 
Priset kan uppdateras direkt till artikelregistret, eller med automatik för framtida datum via 
PTC-uppdraget Förberedda priser. Lägg till uppdraget i rutin 850 PTC Monitor. 
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Påslag på aktuell kostnad  
 

712 Avtalspriser 
Alternativet ”Aktuell kostnad” har tillkommit som möjlig bas vid påslagsberäkning av priser. 
Med denna inställning uppdateras debiterbart belopp om kostnaden ändras. Uppdateringen 
sker både på orderraden i orderregistreringsrutinerna och vid utleveransen i 
utleveransrutinerna. 

 
 

Varugrupper i flera nivåer  
Nu är det möjligt att bygga upp sina varugruppsbegrepp i tre nivåer, där den lägsta nivån motsvarar det 
som idag är "Varugrupp" i standard Pyramid. 
 

729 Huvudvarugrupper 
Varugruppshanteringen byggs hierarkiskt i tre nivåer: 

Huvudvarugrupp 
Undervarugrupp 
Varugrupp   
 

En varugrupp hör till en viss Undervarugrupp som hör till en viss Huvudvarugrupp.  
 
Koderna kan vara uppbyggda enligt följande:  

AAA  Huvudgrupp 
AAABBB Undergrupp 
AAABBBCC Varugrupp 

 

728 Varugrupper 
Rutinen är utökad med hantering för gruppering i olika nivåer. 

 

710 Artiklar 
Från fältet ”Varugrupp” nås huvud- och undervarugrupp via F3-tangenten.  

 

8119 Varugruppsstudio 
Ny studio för Varugrupper. 
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Momsredovisning vid inbetalning av acontofakturor  
Funktion för automatisk bokföring av den utgående momsen vid inbetalning av acontofakturor.  

 
I rutin 831 Moms har två nya kontofält ”Utgående moms” och ”Acontofakturor” tillkommit i 
gruppboxen Vilande aconto. Här anges vilande konton, som inte ska vara kopplade till 
Skattedeklarationen för redovisning av moms i rutin 960 Konto.  
 
När en acontofaktura skrivs ut och godkänns skapas bokföringen med dessa konton. Det 
innebär att ingen moms redovisas efter utskriven och godkänd fakturering. Vid inbetalning 
av fakturan i rutin 220 Inbetalning bokförs beloppen från de vilande kontona till 
momskodens utgående momskonto och konto för acontofakturor och redovisas i 
skattedeklarationen. Motsvarande bokföring av belopp från vilande konton sker även i rutin 
236 Autogiro Bankgiro, knappen Reg.betalningar, rutin 237 Auto-inbetalning, 3871 Import 
inbetalningar och 3110 Kassa försäljning, dialogen "Betala fakturor". 

 
 

Registervårdsrutin för registrering av Artikelstatus  
Ny registervårdsrutin för registrering av Artikelstatus, 794 Artikelstatus Kryssrutan ”Avregistrerad” 
innebär att artikeln inte är aktiv. Egenskapen kan användas för urval i bland annat Artikelstudior. 

 
Kryssrutan ”Kan städas” innebär att artikeln kan städas i rutin 880 Städa register. En artikel 
som finns i order eller inköp går inte att städa. 

 
 

F7-texter på blanketter – Nu på olika språk 
Nu finns möjlighet att få F7-texter på blanketter på olika språk. Detta gäller för följande textgrupper: 
Orderblanketter, Inköpsblanketter samt Faktura. 
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F1-Hjälp 
Via fliken Hitta avsnitt i F1-hjälps navigering har det tidigare gått att söka i alla installerade modulers 
F1-hjälp. Sökfunktionen är nu utökad med kryssrutan ”Sök i alla” som ger möjligheten att söka i 
samtliga F1-hjälps filer. 
 
Obs! 

För att aktivera funktionen krävs installation av hjälpfilspaketet samt uppdatering av 
arbetsplatsinstallation. 

 

Engelsk F1-hjälp – Nyhet i sp05 
F1-hjälp för Redovisning (Accounting), Fakturering (Invoicing), Order/Lager/Inköp  
(Sales/Purchase Orders) och Leverantörsreskontra (Suppliers ledger) har nu översatts till 
engelska. De engelska hjälpfilerna finns tillgängliga efter installation av hjälpfilspaket 05 
och servicepack 05 vid inloggning med språk Engelska. Notera att arbetsplatsinstallation 
måste köras för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt.  
 

Engelsk F1-hjälp – Nyhet i Sp06  
F1-hjälp för Materialplanering (Material Planning) har nu översatts till engelska. Hjälpfilen 
finns tillgänglig efter installation av hjälpfilspaket 06 och servicepack 06 vid inloggning med 
språk Engelska.  
Om servicepack 05 inte har installerats, krävs det att arbetsplats-installation körs efter 
installation av servicepack 06. Detta för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt. 

 

Engelsk F1-hjälp – Nyhet i sp07 
F1-hjälp för CRM/Säljstöd (CRM) har nu översatts till engelska. Hjälpfilen finns tillgänglig 
efter installation av hjälpfilspaket 07 och servicepack 07 vid inloggning med språk Engelska.  
Om servicepack 05 inte har installerats, krävs det att arbetsplats-installation körs efter 
installation av servicepack 07. Detta för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt. 
 

Engelsk F1-hjälp – Nyhet i sp08 
F1-hjälp för Centraler (Centrals) och Projekt (Projects) har nu översatts till engelska. 
Hjälpfilerna finns tillgängliga efter installation av hjälpfilspaket 08 och servicepack 08 vid 
inloggning med språk Engelska. 
Om servicepack 05 inte har installerats, krävs det att arbetsplats-installation körs efter 
installation av servicepack 07. Detta för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt. 
 

Engelsk F1-hjälp – Nyhet i sp10 
F1-hjälp för Flerlager (Locations), Lagerplatser/Batch (Stock Pos./Batch), Variantartiklar 
(Variant Items), Serienummer/Serviceorder (Serial No./Service Order), MPS (Manufacturing 
(MPS)) och Studior (Studios) har översatts till engelska.  
Hjälpfilerna finns tillgängliga efter installation av hjälpfilspaket 10 och servicepack 10 vid 
inloggning med språk Engelska.  
Notera att om servicepack 05 inte har installerats, krävs det att arbetsplats-installation körs 
efter installation av servicepack 07. Detta för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt. 
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Länk till handböcker – Nyhet i sp06  
I F1-hjälps navigering finns nu en länk till handböcker som kan användas som komplement 
till F1-hjälp.  
I de modulers F1-hjälp där en kompletterande handbok finns, har det i pdf-filens 
innehållsförteckning tillkommit en rubrik med hänvisning till var handboken finns 
tillgänglig. 
 

e-säljare/iPad – Nyhet i sp07 
Nu finns F1-hjälp för e-säljare/iPad app tillgänglig via F1-hjälps navigering. 
 

Nya e-line – Nyhet i sp05 
F1-hjälp för Nya e-line finns nu tillgänglig. Observera att detta är en betaversion. Vi arbetar 
vidare med förbättringar inför nästa servicepack. 
 

Phone Edition – Nyhet i sp05 
Ny F1-hjälp för modulen Phone Edition. Denna F1-hjälp når du även direkt via 
mobiltelefonen, under menyvalet System/Hjälp.  
 

Prisinläsning – Nyhet i sp05 
F1-hjälp är nu helt omarbetad för modulen.  
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Klientinstallationer och övriga installationer 
 

CRM Connect – Nyhet i sp05 
Möjlighet att infoga fält i Excel-mall. 
 

F1-hjälp – Nyhet i sp05 
Arbetsplatsinstallation måste köras för att aktivera nya funktioner i F1-hjälp. 
 

Installationsmeny – Nyhet i sp10 
Installationsmenyn för Pyramid Business Studio har uppdaterats. Det finns en motsvarande 
webbsida på www.unikum.se/installationsmeny. 

 

Mobile Office Web Och Phone Edition samt PDA Solutions  – Nyhet i sp05 
Ny version av mwesetup.exe med .Net-programvara måste installeras på webbservern. Den 
nya versionen innehåller bland annat nya ikoner för PDA Solutions. 

 

Phone Edition och PDA Solutions – Nyhet i sp07 
Ny version av mwesetup.exe med .net-programvara måste installeras på webbservern. Den 
nya versionen innehåller bland annat nya ikoner och bilder för PDA Solutions. 
 

Phone Edition och PDA Solutions – Nyhet i sp10 
Ny version av mwesetup.exe med .NET-programvara måste installeras på webbservern. Den 
nya versionen innehåller bland annat nya ikoner och bilder för PDA Solutions.  
 

613 Kalender – Nyhet i sp07 
Kalendersynkning (Arkiv/Egenskaper/Kalendersynk): 
Möjlighet att synkronisera mot Exchange. Kräver ny arbetsplatsinstallation. 
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Nyheter i Grundregister- och System 
I detta avsnitt presenteras förändringar i grundregister och system. Nyheter som kommer i samband 
med släpp av servicepack presenteras med ett tillägg i rubrikrad raden, exempelvis,”… - Nyhet i sp03, 
- Nyhet i sp04, osv.”  
 
 

?/Om Pyramid samt PBS Administration – Nyhet i sp09 
Via ?/Om Pyramid från Pyramids skrivbord finns det nu möjlighet att se vilken version, 
vilket servicepack samt vilka eventuella tillägg som finns installerade. Fliken Installation och 
fliken Detalj visar detta.  
Vid val Uppdatering/Servicepack i PBS Administration visar numera informationstexten om 
det exempelvis finns tillägg att installera till den installerade versionen. 
På www.unikum.se under Kundsupport, Uppdateringar, Servicepack respektive Arkiv finns 
en checklista samt FAQ. Även i F1-hjälp ”Så använder du F1-hjälp” samt 
Installationshandbok Grund finns uppdaterad information om detta. 
 

Betalningsvillkor från fakturakunden  
Om egenskapen ”Betalningsvillkor från fakturakund” är markerad i rutin 791 Egenskaper 
Försäljning, hämtas nu betalningsvillkor från fakturakunden om sådan finns.  

 

Blanketter 
Inleveransetiketten ILET är nu ersatt av ETIR. Från och med 3.41A levereras inte längre 
ILET med i Pyramid. Uppdatera därför blankettseten genom att byta ut ILET mot ETIR. 

 
Möjlighet finns nu att skriva ut ej debiterbara rader på ordererkännande (OERK). Ny 
egenskap anges på blanketten i rutin 780 Blankettset. 
 
Möjlighet finns nu att lyfta fram information om eventuell fakturakund på ordererkännande 
(OERK). 

 
Meddelandena ”Senare utskrift?” samt "Beställ blanketter" har ändrats till ”Senare utskrift i 
rutin 731 Blanketter?” Det finns möjlighet att via en egenskap i rutin 791 Egenskaper 
Kunder/leverantörer styra om detta meddelande ska visas eller inte. 

 

Förlängt Företagsnamn och adressfält  
Förlängning av Företagsnamn och Adressfält har utförts i hela Pyramid. Numera är dessa fält 
utökade till 80 tecken. 

 

Sortering av Leveransadresser 
Visning i listbox för leveransadresser kan nu styras med hjälp av en egenskap i rutin 791 
Egenskaper Kunder/Leverantörer, fliken Lev.adresser. Sortering kan ske på adresskod eller 
adressbeteckning. 

 

Karta 
Ikonen för karta öppnar Google Maps.  
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Kreditering/Makulering 
Numera speglas varje transaktion vid kreditering/makulering av rad. Tidigare slogs alla 
transaktioner på en order samman till en transaktion vid kreditering/makulering.  

 

Kreditkontroll 
Möjlighet finns nu att via nya egenskaper i rutin 791 Kunder/leverantörer, fliken 
Kreditkontroll, ange separata egenskaper för kontroll av kreditgräns och förfallna fakturor 
vid orderregistrering och utleverans.  

• Vid kontroll av kreditgräns gäller egenskapen "Beräkna orderstock vid 
kreditkontroll" både kontroll vid orderläggning och utleverans. 

• Vid kontroll av kreditgräns vid utleverans finns egenskap för att ange om en total 
kontroll ska ske eller endast kontroll vid överleverans. 

• Vid kontroll av förfallna fakturor finns egenskap som möjliggör tillgång till ikon i 
meddelanderutan som visar åldersfördelningen. 

 

SEVESTAT – Nyhet i sp03 
Nu är det möjligt att göra beräkning av statistik även för standardstatistik Kontakter (typ C) i 
severutinen SEVESTAT. 
 

Snabbsök kunder – Nyhet i sp05 
Funktionsbehörighet ”Se alla kunder” under Order/Projekt i rutin 874 Behörigheter beaktas 
nu även för Snabbsök kunder. 
 

710 Artiklar 
Reserverat hanteras även för ej lagerförda artiklar (kategori 2). 
 
Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Försäljning ”Omräkning grundpris/butikspris”, under 
fliken Std.värde. Avser ändring av pris i rutin 710 Artiklar. Här ges möjlighet att ställa in hur 
ändring av grundpriset ska påverka butikspriset samt vice versa. Egenskapen har tre lägen: 

Alltid Ändrar alltid grundpris resp. butikspris om någon av dem ändras. 
Aldrig Ändrar aldrig grundpris resp. butikspris om någon av dem ändras. 
Fråga varje gång Användaren avgör om ändring ska ske av grundpris resp. butikspris. 
 

Nu finns en ikon för att Visa prishistorik i verktygslisten. Öppnas från valfritt fält och klick 
på ikonen eller tangent F2. Funktionen finns även tillgänglig i listkontrollerna för 
leverantörs- och valutapriser. 

 
Det finns nu möjlighet att ange rabattbrev vid Beräkna artikelpris från fältet Lev.art.kod och 
F3. Rabattbrev kan anges om modulen Prisinläsning finns installerad. 
 

710 artiklar - Nyhet i sp 10 
För att definiera vad som är timmar, material, övriga kostnader och typ av arbete har en ny 
tabell införts. Tabellen Husarbetskod nås i rutin 710 Artiklar, under fliken Artikel. Ange 
husarbetskod på de artiklar som används vid rot- eller rutarbete. Läs vidare under 
Husarbete/ROTavdrag 3.41A på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö: 
http://www.unikum.se/dok/HusarbeteROT_341A.pdf 
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711 Setartiklar – Nyhet i sp05 
Benämningen för setartikel har förlängts till 70 tecken. 
 

711 Setartiklar– Nyhet i sp08 
En ny setartikelrad blir nu debiterbar enligt artikelns egenskaper. 

 

715 Priskampanjer – Nyhet i sp04 
Ny funktion som gör det möjligt att styra att en priskampanj INTE ska gälla för vissa kunder. 
Detta sker genom att välja ”Inte lika med” angivet värde för det valda fältet i gruppboxen 
”Gäller endast för kunder/order med”. 
Funktionen gäller både för kampanjpriser och specialprisregler. 

 

725 Leverantör  – Nyhet i sp07 
Fälten Plusgiro och Bankgiro är nu tillgängliga på fliken Övrigt även om modul 
Giroutbetalning inte är installerad. 

 

740 Prisjustering 
Vid val av ”Justera automatiskt” respektive ”Justera manuellt” öppnas nu en underdialog 
med möjlighet att testa justering innan verkställning görs. 

 
Urval från rutin 8111 Artikelstudion kan nu hämtas till alla funktioner. Urval från rutin 8143 
leverantörsprisstudion kan hämtas till funktionen på fliken Priskalkylering. 

 
Möjlighet att förbereda pris med knapparna Justera automatiskt, Justera manuellt och 
Butikspriskalkyl.    

 

741Justera projekt – Nyhet i sp06 
Vid byte av momskod räknas även rapporterat inkl moms om. 
 

741 Justera projekt – Nyhet i sp10 
Kommando Byt projekttyp. Om inte Delsystem 1, Projektmodulen är installerad går det inte 
att ändra till en icke debiterbar projekttyp om ursprung är order eller faktura.  

 

742 Lager/Kostnadsbokföring 
Ny knapp Justera bokföring. Via dialogen som öppnas kan kontot bytas ut på den 
bokföringsrad som markerats i rutin 742 Kostnadsbokföring.  

 
Ny rutin 9815 Ändra grupp av transaktioner har tillkommit. Rutinen används för att justera 
transaktionerna om egenskapen "Kostnadsbokföring vid fakturering" i rutin 781 Projekttyper 
används istället för egenskap för kostnadsbokföring i rutin 742. 

 

742 Lager/Kostnadsbokföring – Nyhet i sp05 
Det går nu att skriva ut transaktionslistan (LABO) till PDF-fil samtidigt som 
bokföringsordern (BOKF) också skrivs till PDF-fil. 
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743 Justera leverantörspriser 
Nu finns möjlighet att, i procent, justera inköpsrabatten för leverantörspriset. 
 
Nya kryssrutan ”Ersätt” gör det möjligt att ersätta nuvarande inköpsrabatt med en ny 
procentsats.  

 
Nu finns radioknapparna ”Använd inköpspris som inköpspris” eller ”Använd baspris som 
inköpspris” tillgängliga. Dessa val används vid priskalkylering av nya priser i 
artikelregistret. Motsvarande radioknappar finns i rutin 740 Priskalkylering, i dialogen som 
öppnas via knappen Priskalkylering.  

 

746 Specialregler kampanjer 
Funktionaliteten är nu tillgänglig även för kunder som inte har modulerna e-line eller Kassa.  
 
Funktionen infoga kampanj är tillgänglig i rutin 110 Projekt och 410 Order. Sedan tidigare 
finns den i modulerna Kassa och e-handel. 

 

747 Lagerplatser  – Nyhet i sp07 
Det finns nu en spärr vid radering av en lagerplats. Används lagerplatsen, det vill säga om 
saldo, beställt antal eller reserverat antal inte är 0, går det inte att ta bort den 

 

780 Blankettset – Nyhet i sp10 
Standardblanketter, format ORPL, Plocklistor har fått egenskaper för texthanteringen. Nu 
finns egenskaper för Kundtext, Artikeltext, Ej orderhuvudtext och Ej orderradstext. Dessa 
egenskaper tas sedan hänsyn vid utskrift av blanketten i rutin 412 Totalleverans. 

 

787 Statistikkoder  – Nyhet i sp07 
Radering av statistikkod som används, är nu inte längre möjligt. 

 

791 Egenskaper Pyramid – Nyhet i sp04 

KUNDER/LEVERANTÖRER 
Ny egenskap ”F7-text med blank språkkod skrivs då språkkod saknas” har införts på fliken 
Utskrifter. Egenskapen styr utskrift av F7-texter på inköps- och externa orderblanketter. 
Texter med blank språkkod skrivs om texter med kundens eller leverantörens textkod saknas. 
 
Ny egenskap ”Kreditkontroll mot fakturakund”, på fliken Kreditkontroll som gör att 
kreditkontroll sker mot fakturakund istället för mot orderkund. 

LAGER/INKÖP 
I rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, på fliken Behovsanalys har det tillkommit egenskaper. 
Läs mer om dessa i avsnittet om Order/Lager/Inköp. 

 

791 Egenskaper Pyramid – Nyhet i sp05 

ORDER/UTLEV 
Ny egenskap för Order/utlev - "Varna om Ert ordernr är använt". 
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791 Egenskaper Pyramid – Nyhet i sp10 

LAGER/INKÖP 
Ny egenskap ”Kommande inlev. räcker, varna” i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken 
Behovsanalys. Läs mer om detta i avsnittet om Order/Lager/Inköp. 

 

820 Transportsätt – Nyhet i sp03 
Fältet Internationell kod förlängt till 30 tecken. 
 

831 Moms – Nyhet i sp08 
Det nya fältet ”Momssats %” gör det möjligt att skapa momskoder med olika skattesats, för 
användning vid registrering av leverantörsfakturor från annat EU-land (så kallat 
Unionsinternt förvärv). Fältet är bara tillgängligt för momskoder med momstyp 1 
Varuförvärv EG. 
 

840 Rapportgenerator – Nyhet i sp03 
Inventeringsjournal (INJO) skiljer nu på om det skett en inventering med noll i antal eller 
blankt, det vill säga ingen inventering har skett för artikeln. 
För att rapporten ska visa denna nya information krävs det att rapporten återställs till 
grundformat, vilket görs på rapporten i 840 Rapportgeneratorn. 

 

840 Rapportgenerator – Nyhet i sp04 
Stöd för QR-koder. Se beskrivning i F1-hjälp. 

 

840 Rapportgenerator – Nyhet i sp10 
Förändrade filformat: Hushållsarbeten (BUPHXM) och Rotarbeten (BUPRXM). Läs vidare 
under Husarbete/ROTavdrag 3.41A på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar A-Ö: 
http://www.unikum.se/dok/HusarbeteROT_341A.pdf 

 

841 skrivare – Nyhet i sp08 
Då Fakturabilagan (FABI) skickas med e-post är det nu möjligt att välja e-postmottagare från 
ordern på samma sätt som för Ordererkännande (OERK). 

 

850 PTC Monitor 
Nu finns nya PTC-uppdrag för Aviseringar, Beräkna inköpsparameter, Bytkod, Förberedda 
priser, Priskalkylering MPS, Prisinläsning och Uppdatera säsongsparameterar. 
 

850 PTC Monitor – Nyhet i sp05 
Filflyttaren: Det finns i vissa lägen en begränsning på 80 tecken på filnamn. Begränsningen 
har nu utökats till att omfatta 128 tecken. 
 

850 PTC Monitor – Nyhet i sp05 
Filflyttaren: Det finns i vissa lägen en begränsning på 80 tecken på filnamn. Begränsningen 
har nu utökats till att omfatta 128 tecken. 
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850 PTC Monitor – Nyhet i sp10 
Nytt PTC-uppdrag i rutin 850 PTC Monitor, Påminnelse attest e-line, för att påminna om 
attest av order. Läs mer i avsnittet om Nya e-line. 
 

882 Diagnos – Nyhet i sp09 
Rutinen gör nu kontroll av offertbelopp i register 30 Projekt. 

 

883 Kontrollera projekt – Nyhet i sp07 
Rutinen kontrollerar nu även att debiterbart inkl moms stämmer.  

 

886 Avsluta order – Nyhet i sp03 
Det är nu möjligt att sätta avslutsdatum på de offerter som avslutas i denna rutin.  
 

886 Avsluta order – Nyhet i sp08 
Nu är det möjligt att avsluta interna order i denna rutin. 

 

8010 Kundcentral  – Nyhet i sp07 
Sökfältet Företagskod visar nu inte längre avregistrerade kunder. 

 

8011 Artikelcentral 
Nya funktionen Prishistorik visas i rutin 8011 Artikelcentral, fliken Prishistorik alternativt 
med F2-tangenten. 

 

8011 artikelcentral – Nyhet i sp09 
Två nya specialfält har tillkommit och kan läggas till i infobilden för att beräkna disponibelt 
utan att ta hänsyn till beställt antal. Dessa fält är: 
#10043 - Disponibelt (saldo-reserverat) totalt för artikel. 
#10044 - Disponibelt (saldo-reserverat) för lager angivet i rutin 871 Användare för aktuell 
signatur.  
Optimering av tidsåtgång för ”Fråga pris”. 

 

8012 Leverantörscentral  – Nyhet i sp07 
Trendlinje har tillkommit i grafen för månadsstatistik på fliken Statistik. 

 

8013 Order/projektcentral – Nyhet i sp06 
Nu sker utökad kontroll av projektbehörighet i snabbsök. 
 

8013 Order/Projektcentral  – Nyhet i sp08 
Det går nu att göra återutskrift av Fakturabilagan (FABI) för valutaprojekt. 

 

8017 Projektgruppscentral – Nyhet i sp03 
Flik för acontoplan. 
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8017 Projektgruppscentral  – Nyhet i sp07 
Specialfält för ofakturerat belopp tar hänsyn till valutakursförändring för valutaprojekt. 

 

8018 Inköpscentral   – Nyhet i sp07 
Om utskrift till e-post med pdf-bilaga angetts på blankettsettet, fungerar denna inställning nu 
även via dokumentknappen i centralen. 

 

8020 Utskriftscentral 
Kryssrutan "Endast obetalda" är nu standardmässigt markerad på Reskontrahistorik-listorna.  
Möjlighet finns att spara mall med kryssrutan omarkerad. 

 
På lagervärdeslistorna (formaten ALVE och ALLV) finns det nya urvalet Utfall/Kalkyl för 
Hemtagning vid Beräkning FIFO. Hämtar i första hand utfall omkostnader. För de 
transaktioner som inte har något utfall, hämtas kalkylomkostnader. 

 

8020 utskriftscentral – Nyhet i sp03 
Ny lista Lagervärde inkurans (ALVEIN). Listan finns tillgänglig under mappen Lagerlistor. 
Motsvarande lista finns även för modul Flerlager. 

 

8020 Utskriftscentral – Nyhet i sp04 
Nu finns nya semikolonseparerade varianter på följande listor: 

Saldorapport objekt (OBSA) – ny variant heter OBSAF 
Saldorapport avdelning (AVSA) – ny variant heter AVSAF 
Levereskontrahistorik (LRHI) – ny variant heter LRHIF 
Reskontrahistorik (REHI) – ny variant heter REHIF  
Periodiseringshistorik (OPHI) (kräver modulen RPLUS) – ny variant heter OPHIF 
 

8020 Utskriftscentral – Nyhet i sp09 
Nu finns nya semikolonseparerade varianter på följande listor: 

Huvudbok (VEHU)  ny variant heter VEHUF 
Huvudbok objekt (OBHU)  ny variant heter OBHUF 
Huvudbok avdelning (AVHU)  ny variant heter AVHUF 
Budgetrapport (SARA)  ny variant heter SARAF 
Budgetrapport objekt (OBRA)  ny variant heter OBRAF 
Budgetrapport avdelning (AVRA) ny variant heter AVRAF 
 

8020 Utskriftscentral – Nyhet i sp10 
Det är nu möjligt att skriva ut en kopia av de kreditfakturor som skapas vid 
förskottsbetalning i rutin 220 Inbetalning. Det görs genom att göra urval på fakturanumret på 
listan Kontoutdrag kund FS. 
 
Numera finns ett nytt format för Lagervärdeslistan, Lagervärde EX (ALVEEX) som kan 
skrivas till fil för att öppnas i Excel.  
 

Infostudio allmänt – Nyhet i sp04 
Utskrift från listkontroll kan göras med ikon i menyraden. 
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Infostudio allmänt – Nyhet i sp05 
Nytt makro $- 
Skapat för att kunna använda Från - Till på fält som innehåller bindestreck. Exempel: 
För att söka upp värden i intervallet: 12-1280 till 12-1282 
Ange: Från-Till  12$-1280 – 12$-1282 

 

Ticker – Nyhet i sp10 
Färger i diagram visas enligt inställningar i Grafik/Gruppera. 

 

8111 Artikelstudio – Nyhet i sp06 
Nu finns ett kopplat register för sökning mot löneart. 

 

8123 Journalbokföringsstudio 
Bokföringsstudion har bytt namn till Journalbokföringsstudio. 

 

8131 Order/radstudio – Nyhet i sp06 
Om ”Visa även textrader” markeras, sparas denna inställning och egenskapen är markerad 
även nästa gång studion öppnas.  

8244 Transaktioner Husarbeten  – Nyhet i sp07 
Ny studio för Rot/Rut transaktioner. 

 

8251 Prishistorikstudio 
Ny studio - rutin 8251 Prishistorikstudio för att visa prishistorik för artiklar. Urval kan göras 
på Artikel, Leverantörspris och Valutapris.  

 

8255 Tilläggsavtal – Nyhet i sp08 
Ny studio, rutin 8255 Tilläggsavtal, för kunders tilläggsavtal. 

 

9815 Ändra grupp av transaktioner 
Ny rutin 9815 Ändra grupp av transaktioner har tillkommit. Rutinen används för att justera 
transaktionerna om egenskapen "Kostnadsbokföring vid fakturering" i rutin 781 Projekttyper 
används istället för egenskap för kostnadsbokföring i rutin 742. 
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Nyheter i Pyramids moduler 
Här nedan delas nyheterna in efter modultillhörighet.  Nyheter som kommer i samband med släpp av 
servicepack presenteras med ett tillägg i rubrikrad raden, exempelvis,”… - Nyhet i sp03”  
 
 

Access Link/ODBC-koppling 
766 Access Link/ODBC-koppling – Nyhet i sp03 
Export av tabeller är inte längre begränsad till 512 tecken per post. 

 

766 Access Link/ODBC-koppling – Nyhet i sp10 
På grund av begränsningar i Microsoft Access gällande maximal poststorlek finns nu 
möjligheten att begränsa poststorleken i rutin 766 Access Link/ODBC-koppling. 

 
 

Autogiro 
Allmänt – Nyhet i sp10 
Bankgirot har bestämt att det inte längre är möjligt att ansluta nya betalningsmottagare till 
autogirofunktionen ”Medgivanden tecknade med bankgironummer” utan bankkontonummer 
ska användas istället. Ändringen gäller inte befintliga betalningsmottagare som använder 
funktionen, de kommer att kunna fortsätta att ansluta Medgivanden tecknade med 
bankgironummer tills vidare. 
 

236 Autogiro Bankgiro – Nyhet i sp05 
Bankgirots Nya Autogiro har införts. Nya Autogirot hanterar ändring av betalarnummer och 
återbetalningar. Texten på blankett Medgivande är modifierad.  
OBS! Meddela er bank om att Nya Autogirot är infört i programvaran.  
 

236 Autogiro Bankgiro – Nyhet i sp10 
Tar numera hänsyn till egenskapen Företag bankkontonr i rutin 791 Egenskaper Autogiro vid 
skapandet av bankgirofiler. 
 

237 Auto-inbetalning – Nyhet i sp04 
Det är nu möjligt att importera en semikolonseparerad fil (*.skv) från Payex. Tidigare var det 
enbart möjligt att importera fastlängdformatet (.dat). Eftersom nya kunder hos Payex får 
semikolonseparerade filer, finns det nu stöd för dessa.  
 

237 Auto-Inbetalning – Nyhet i sp05 
Autogiro bank hanterar nu nytt format enligt Nya Autogirot men kan också läsa tidigare 
format. 
Medgivandeavisering bank hanterar nu nytt format enligt Nya Autogirot men kan också läsa 
tidigare format. 
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237 Autoinbetalning – Nyhet i sp06 
Om inläsning av BgMax eller Total In visas inläst summa från filen om SEK eller EUR. 
Om andra valutor finns i Total IN visas inte summan för dess 
 

237 Auto-inbetalning – Nyhet i sp10 
Tar numera hänsyn till egenskapen Företag bankkontonr i rutin 791 Egenskaper Autogiro vid 
inläsningen av medgivandefiler. 

 

791 Egenskaper Autogiro – Nyhet i sp10 
Ny egenskap Företag bankkontonr. Markera egenskapen om bankkontonummer ska 
användas vid Autogiro. Redan befintliga autogirokunder hos Bankgirot ska inte uppdatera 
egenskapen utan det krävs bara för nya kunder hos Autogirot.  

 
 

Behörighet  
874 Behörigheter - Kundbehörighet 
Ny funktionsbehörighet under fliken Funktioner, mappen Order/projekt, Se alla kunder. 
Vid avmarkering av denna funktionsbehörighet ser inloggad signatur bara de kunder där 
signaturen är lika med ansvarig eller säljare i kundregistret. Kunder som varken har ansvarig 
eller säljare visas för alla signaturer. Kontroll av funktionen sker vid sökning på kunder samt 
vid nyregistrering av order/projekt. 
 

874 Behörigheter – Nyhet i sp05 
Nu finns funktionsbehörighet för att anpassa snabbsök i rutin 874 Behörigheter under fliken 
Funktioner, valet Allmänt/Inställningar snabbsök. 

 

874 Behörigheter – Nyhet i sp06 

FUNKTIONER – ORDER/PROJEKT: 
Kontroll görs på att inloggad signatur har behörighet att titta på projektet. 
Gäller nu även rutin: 

610 Min Pyramid 
8010 Kundcentralen 
8120 Kundreskontrastudio 
8124 Fakturatransaktionsstudio 
8125 Faktura-/Kvittostudio 
8147 Transaktionsstudio 

 
 

Betalkort 
Modulen Betalkort har utgått. Den ersätts av modulen Betalkort EMV. 
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Bytkod 
Modulen Bytkod är nu omskriven. Bytkod används för att ändra unika koder och deras referenser i 
databasen. De byttyper som levereras med är artikelkod, företagskod, signatur och setartikelkod. 

 

Egenskaper Bytkod 
Via knappen Egenskaper i rutin 9850 Bytkod samt rutin 9851 Bytdata är egenskapsdialogen 
tillgänglig. Dialogen kan även öppnas via rutin 791 Egenskaper Bytkod. 

 

Rutin 9851 Bytdata 
I denna dialog registreras vilka byten som ska genomföras. 

 

Rutin 9850 Bytkod 
I denna dialog startas bytet. För att utföra byte krävs att du är ensam användare i systemet. 
PTC-uppdrag kan användas för att köra byten under perioder då användare inte är inloggade 

 

PTC-uppdrag - Bytkod 
Bytkod kan antingen köras via rutin 9850 Bytkod eller som ett PTC-uppdrag i rutin 850 PTC 
Monitor. PTC-uppdraget gör det möjligt att köra byten under perioder på dygnet då övriga 
Pyramidanvändare inte arbetar i systemet. 

 

PTC-uppdrag – Bytkod – Nyhet i sp05 
Möjlighet att köra modulen Bytkod via PTC utan kontroll av inloggade användare. Fungerar 
under förutsättningar att ingen användare är aktiv under bytet. 

 
 

CRM/Säljstöd   
Koppla dokument 
I de rutiner där dokument kan kopplas finns nu en ny funktion för komprimering av 
dokument. Funktionen gör det möjligt att koppla flera dokument till en aktivitet eller ett 
prospekt. När fältet dokument redan innehåller ett dokument och du väljer knappen Bläddra 
eller knappen Skapa dokument, öppnas den nya dialogen Komprimera dokument.  
 
Om bara ett dokument ska kopplas och du önskar byta ut befintligt, måste fältet Dokument, 
tömmas innan knappen Bläddra väljs. 

 

Wordoffert som PDF – Nyhet i sp08 
Möjlighet att Auto-spara Wordoffert som PDF enligt ny egenskap i rutin 791 Egenskaper 
CRM/Säljstöd, fliken Dokument. 
Gäller rutin: 

110 Projekt 
410 Order 
640 Snabborder 
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613 Kalender 
Arkiv/Importera från Outlook respektive Arkiv/Exportera till Outlook har helt ersatts av en 
automatisk synkronisering som sker var 10:e minut. Den initieras under Arkiv/Egenskaper, 
fliken Outlook, länken Avancerat. 

 
Påminnelse för aktiviteter/kalenderbokningar som registrerats av någon annan signatur, 
hämtas nu från egenskap (tid) per signatur som angetts i Arkiv/Egenskaper/fliken 
Kalender/standardvärde kalenderbokning.  
 

613 Kalender – Nyhet i sp07 
Kalendersynkning (Arkiv/Egenskaper/Kalendersynk): 
Möjlighet att synkronisera mot Exchange. Kräver ny arbetsplatsinstallation. 

 

620 Utskick– Nyhet i sp08 
Vid användning av Makro i utskick finns nu nya specialfält som gör det möjligt att visa 
namn istället för signatur. Detta gäller fälten ”Vår referens” och ”Säljare” i kontaktregistret 
och ”Säljare”, ”Ansvarig” och ”Inköpsansvarig” i företagsregistret. 

 

640 Snabborder – Nyhet i sp04 
Hämta mall/offert. Kan numera även behålla konto vid mall/offert.  Om kryssrutan "Behåll 
konto och kontodimensioner" är markerad så sker ingen ändring av konto och dimensioner. 
Är kryssrutan däremot omarkerad hämtas försäljningskonto och dimensioner enligt standard. 

 

683 Egenskaper CRM/Säljstöd 
Rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd har flyttats till rutin 791 Egenskaper CRM/Säljstöd 

 

726 Kontakter 
Ny funktion för att kunna exportera kontakter från Pyramid till MS Outlook. Motsvarar 
funktionen Importera. 

 

791 Egenskaper CRM/Säljstöd – Nyhet i sp08 
Ny egenskap – Auto-spara Wordoffert som PDF. Vid val av alternativet PDF, sparas 
automatiskt en kopia av Word-/Writerofferten i bakgrunden och PDF öppnas och visas. PDF 
sparas enligt samma sökväg som angivits för Word-/Writerofferter. 

 

8015 Kontaktcentral – Nyhet i sp07 
Fliken Statistik har bytt namn till Aktivitetsstatistik. 
Urvalet från datum är ersatt med kryssruta för senaste 12 månader. 
Ny kryssruta för Endast egna aktiviteter. 
Trendlinje har tillkommit i grafen för månadsstatistik på Statistikfliken. 

 

8132 Orderradsstudio 
Knappen Aktivitet är nu tillagd i rutinen. 
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Design studio – Språkstudio 
Uppdaterade språkfiler – Nyhet i sp 05 - tillägg 
Uppdaterade språkfiler finns tillgängliga för nerladdning via PBS Administration via valet 
"Tillägg till installerat servicepack".  
Dessa språkfiler är till för dig som använder språkstudion i Pyramid Business Studio, för 
översättningar till Pyramid.  
 

 

E-faktura kund 
880 Städa register – Nyhet i sp04  
Möjlighet att städa EDI-uppdrag med status skickade och makulerade t o m ett visst datum. 
Denna städar även bort tillhörande EDI-data. 
 
 

E-faktura leverantör  
340 Inkorg Attest 
Administratör bör ange attesträtt i rutin 721 Personal på de användare som ingår i en 
attestmall. Dessa användare kommer annars inte in i rutin 340 Attest. SEVE-rutinen 
SEVEATT finns till hjälp för att slippa att manuellt ange denna attesträtt på all personal. 

 

340 Inkorg Attest – Nyhet i sp04 
Ny listbox blir tillgänglig när bilagor är kopplade till en faktura. Välj mellan bilderna i 
listboxen ”Bilaga”. 

 

341 Attestmallar - Flexibel attestmall 
Genom att markera kryssrutan "Flexibelt attestflöde" i rutin 341 Attestmallar, får användaren 
möjlighet att anpassa attestflödet individuellt för en specifik leverantörsfaktura vid 
registreringen. I rutin 310 Registrera faktura, 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura, 
314 Inköpspåför faktura öppnas dialogen Skapa attestflöde, automatiskt vid klick på knappen 
Spara. 

 

341 Attestmallar - uppstart 
Även tomma attestflöden kan numera skapas i rutin 341 Attestmallar, förutsatt att flödet har 
kryssrutan ”Flexibelt attestflöde” markerad. 
I dialogen Skapa attestflöde, kan signaturer läggas till, tas bort eller ändras. Detta ger 
möjlighet att ha en fast signatur på en senare sekvens, men manuellt lägga in exempelvis 
ansvarig projektledare på en tidigare sekvens. 
 
Det rekommenderas att i rutin 341 Attestmallar, Egenskaper, lägga in förslagsvärden för 
påminnelse-hanteringen. Detta för att slippa skriva in påminnelseegenskaper för varje 
enskild signatur vid registrering av en faktura. 

 

Import leverantörsreskontra 
Nytt fält för ”Sökväg till mapp” blir tillgängligt i rutin 3880 Import leverantörsreskontra om 
E-faktura leverantör finns installerad. Läs mer under avsnittet Importrutiner.  
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8245 Attestmall  – Nyhet i sp07 
Attestmallstudion har fått ett eget rutinnummer i menyn. 

 
 

e-line (gammal) 
Internetbetalningar – e-line  
Förbättrad hantering av internetbetalade order i Pyramid. 

 
Vid inläsning av internetbetalade order skapas nu accontofakturor. Via egenskaper i rutin 
791 e-line Kommunikation, fliken Internetbetalning, anges om dessa acontofakturor ska 
markeras som betalda direkt vid inläsning eller via avstämning manuellt i rutin 3921 Avstäm 
Internetbetalningar eller via PTC-uppdrag i rutin 850 PTC Monitor. Det finns också 
möjlighet att avstå från ovanstående hantering och sköta allt manuellt om så önskas. 

 
Fakturanummerserie för acontofakturorna kan anges i rutin 791 e-line Kommunikation, 
fliken Internetbetalning. 

 
Det skapas en acontofaktura per momskod i ordern. För rabatter och avgifter används 
orderhuvudets momskod, eller om sådan saknas används standardmomskoden. 

 
Egenskapen att avrunda orderns totalbelopp, som gäller både faktura och ordererkännande, 
gäller INTE för internetbetalade order. 

 
I rutin 8167 Internetbetalningar visar nu information om orderns accontofakturor, med en 
post per acontofaktura. I vänstra listkontrollen finns ett nytt specialdatafält, #10004 Summa 
brutto, som visar summan från alla acontofakturorna som visas i den högra listkontrollen. 
 
Om en avstämning ångras i rutin 3921 Avstäm internetbetalningar visas ett 
varningsmeddelande om att eventuella registrerade betalningar inte backas när en 
avstämning ångras. Varningen visas endast när egenskapen att betalningar ska registreras vid 
avstämning är markerad i rutin 791 e-line Kommunikation, fliken Internetbetalning. 
 

Internetbetalningar – e-line – Nyhet i sp04 
Möjlighet finns nu att erbjuda betalning via Handelsbanken Faktura. Funktionen aktiveras i 
rutin 791 e-line Kommunikation, fliken Internetbetalning. Tjänsten måste också aktiveras 
hos DIBS och Handelsbanken. 
 

Serviceorderinfo i kundtjänst  
Under kundserviceavdelningen i e-kundtjänsten finns nu två nya underavdelningar, 
Serienummeröversikt och Sök serienummer som aktiveras via rutin 791 Egenskaper e-
kundtjänst, fliken Kundserviceavd. Via dessa underavdelningar ges åtkomst till en infosida 
för valt serienummer. Övre delen av sidan visar information om serienumret. Nedre delen av 
sidan visar ett fliksystem för att se serviceanmälan, serviceorder och underhållsavtal för 
serienumret. Ovanför fliksystemet finns knappar för att komma till funktioner för att göra en 
ny serviceanmälan och rapportera mätarställning. 

 

3970 Sessioner 
Ny knapp i rutin 3970 Sessioner leder till en studio som visar sökningar gjorda i e-handeln. 
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3971 Uppdragsvakt 
Rutinen 3971Uppdragsvakt utgår.  
Använd istället PTC-uppdragen för e-linemodulerna.  

 

Flera bolag i samma Pyramidinstallation 
Nu finns möjlighet att köra separata e-linemoduler med olika datakataloger i samma 
Pyramidinstallation. 

Berörda kataloger som tidigare låg under WTS-katalogen i Pyramidens rotkatalog är nu 
flyttade till datakatalogen. Strukturen skapas vid första uppskicket av grundsystem. 

Om olika färginställningar/HTML-anpassningar ska köras i de olika bolagen döps 
anpass.zip om till unikt namn och filnamnet anges i 791 e-line kommunikation, fliken Lokala 
filer, för att rätt fil ska skickas upp. 

 

Specialprisregler för nya kunder – Nyhet i sp03 
Gick inte att få en specialprisregel att endast gälla nya kunder. Justerat så att det nu är 
möjligt att ange urval på kund med blank kundkod på kampanjen i rutin 715 Priskampanjer. 

 

AddThis delningslänkar – Nyhet i sp03 
Nu fungerar knappuppsättningar för alla varianter. Justeringar för hantering av detta har även 
gjorts i e-handel inlänkad i eget framset. Se nya exempelfiler för detta på www.unikum.se 
under Kundsupport/e-lineinformation. 

 
 

e-line (ny) 
Med en modern plattform, integrerad e-handel/kundtjänst och ny funktionalitet blir det lättare att surfa 
runt i Pyramids nya e-handel. Här finns möjligheter att förändra på olika sätt. Fyra standardutseenden, 
redigering av huvudmeny och sidfot, förändring av listlayout och visningstyper är några av nyheterna. 
 

Attestfunktion order – Nyhet i sp07 
Användare vars order ska attesteras: 
Möjlighet att i rutin 726 Kontakter märka upp att en användares order måste attesteras innan 
de blir möjliga att läsa in i Pyramid. Ordern får en ny status i inläsningsregistret att den är 
under attest. Ordern syns med status under attest i rutin 3920 Orderinläsning, men kan inte 
redigeras, raderas eller överföras. 
Attestanter: 
Vilka kontakter som har attesträtt anges i rutin 726 Kontakter.  
När en order som ska attesteras registreras, skickas ett e-postmeddelande till de attestanter 
som är kopplade till samma företag som orderläggaren. 
Orderöversikten: 
Orderöversikten under Mitt konto, har en ny radioknapp där urval sker på ej attesterade 
order. Möjlighet finns för attestanten, att via knapp attestera eller radera order. 
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Nytt statusfält, atteststatus, blir tillgängligt i listlayouten för Orderöversikt, huvud, och visas 
för både användaren vars order ska attesteras och attestanterna. 
Attestinformation på ordern: 
På orderhuvudet (#3087, #3088) sparas information ned om vilken kontakt som attesterade 
ordern tillsammans med datum och tid. 

 

Attestfunktion order  – Nyhet i sp10 
Om orderläggaren har egenskap att attestering måste nu attestant väljas på kassasidan under 
Övrig information. Comboboxens innehåll kan styras via rutin 791 Egenskaper e-line 
listlayout och listan ”Kassasidan, attestant”. När ordern läses in i Pyramid är det endast vald 
attestant som får meddelande om att det finns order att attestera. 

 
Nytt PTC-uppdrag i rutin 850 PTC Monitor, Påminnelse attest e-line, för att påminna om 
attest av order. Egenskap för hur många timmar det ska gå mellan påminnelserna. 

 

Betalningssätt Dibs – Nyhet i sp07 
Om kortbetalning Visa används är det nu också möjligt att välja att betala med Visa 
Electron. Inga nya inställningar krävs i Pyramid, val av Visa eller Visa Electron görs på Dibs 
betalningssida. 
 

Betalningssätt Handelsbanken Faktura – Nyhet i sp08 
Nu är det möjligt att via Dibs erbjuda betalningssättet Handelsbanken Faktura. Efter att avtal 
med Dibs gjorts aktiveras betalningssättet i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Dibs. 
I rutin 827 Betalningssätt registreras betalningssätt med typen ”Extern faktura via Dibs”. 
Detta betalningssätt används sedan i rutin 828 Leverans- och betalningssätt. 
 

Betalningssätt PayByBill  – Nyhet i sp08 
Nu är det möjligt att via Dibs erbjuda betalningssättet PayByBill. Efter att avtal med Dibs 
gjorts, aktiveras betalningssättet i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Dibs. I rutin 
827 Betalningssätt registreras betalningssätt med typen ”Extern faktura via Dibs”. Detta 
betalningssätt används sedan i rutin 828 Leverans- och betalningssätt. 
 

Betyg och kommentarer på produkter – Nyhet i sp07 
Ny funktion för att betygsätta och kommentera produkter. Betyg visas i listor och på 
produktsidan. Kommentarer visas på produktsidan. Betyg och kommentar kan anges av 
inloggade användare. Egenskap för att spärra funktionen finns i rutin 791 e-line 
Produktinformation. Kommentarer kan granskas i rutin 8283 Betyg/kommentarer. 

 

Bilder på variantartiklar – Nyhet i sp07 
Nu visas variantbilder i matrisvisning även då första dimensionen visas horisontellt. 

 

Bildstorlekar – Nyhet i sp04 
Möjlighet att ange storlek på produktbilder som används i olika visningar. Storlek anges i 
791 e-line Kommunikation, fliken Lokala filer. Uppskicksprogrammet skalar sedan bilderna 
till önskad storlek. 
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Dibs administrationsverktyg, nya inställningar – Nyhet i sp06 
För att säkra upp flödet under internetbetalningar och fånga upp order om problem uppstår 
under betalningsflödet, har vi implementerat funktioner som behöver ett par nya inställningar 
i Dibs administrationsverktyg. 
Under menyvalet Integration/Returvärden ska valet ”Alla fält, även sådana som ni skapat, 
med undantag av kortinformationen returneras” markeras. 
Under menyvalet Integration/Callback ska valet ”Utför flera callbackförsök om callback inte 
fungerar” markeras. 

 

Språk på Dibs betalningssidor– Nyhet i sp07 
Om det språk som är valt i e-handeln finns tillgängligt som möjligt språk på Dibs 
betalningssidor visas sidorna på detta språk, annars visas sidorna på engelska. 

 

Egna fält på produktsida och i fönster/utökad listvisning – Nyhet i sp08 
Möjlighet finns nu att lägga till egna fält på produktsidan och i fönster- och utökad 
listvisning. Fälten läggs till via rutin 791 e-line Listlayout. Fältets placering bestäms via 
vilken sektion som väljs och finjustering av placering och utseende görs via CSS av den 
klass som också sätts som egenskap på fältet när det läggs till. 
 

Egna javascript – Nyhet i sp08 
Möjlighet finns nu att lägga egna JavaScript i filen user.js. Denna fil placeras sedan i 
katalogen Scripts som skapas under den sökvägen som angivits i rutin 791 e-line 
kommunikation, fliken Lokala filer. Filen skickas sedan upp till webbservern i rutin 3972 
Uppskick webbserver genom valet Eget material – Lokala filer/Scripts. 
 

Förlängd skyltbenämning – Nyhet i sp04 
Benämningsfältet i register för skyltning, vyhuvud och vyrader (navigeringsträd) har 
förlängts från 25 till 70 tecken. 
 

Filterfunktion i Listbox – Nyhet i sp04 
Ny egenskap ”Visa som filterdropdown” i rutin 791 e-line Listlayout. Om kryssrutan 
markeras för fält i listlayouten visas en listbox med de unika värdena från fältet/kolumnen i 
e-handeln, med möjlighet för besökaren att kunna göra urval på dessa. Egenskapen kommer 
då att gälla alla skyltningar/varugrupper av aktuell visningstyp. 
 

Kassasidan – Nyhet i sp06 
Möjlighet finns nu att ha egna fält, i form av kryssrutor, på kassasidan. 

 

Klarna Faktura – Nyhet i sp07 
Stöd finns nu för betalning via Klarna Faktura. Beställning av Klarna görs i rutin 791 e-line 
Order och inläsning, fliken Klarna. 
När beställning är genomförd hos Klarna och egenskaperna för kontot har angetts i rutin 791 
e-line Order och inläsning, fliken Klarna,  läggs nytt betalningssätt upp i rutin 827 
Betalningssätt, med betalningstyp ”Extern faktura via Klarna”. Betalningssättet kan sedan  
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användas i rutin 828 Leverans- och betalningssätt. Markera de kunder som ska ha tillgång till 
betalningssättet i rutin 726 Kontakter. Ett urval av kunder kan uppdateras med betalningssätt 
via rutinen 9860 Uppdatera grupp av kontakter, knappen e-line. 

 
När en order med Klarna Faktura som betalningssätt slutförs på e-handelns kassasida,  
erhålls ofta svar från Klarna med en gång och ordern skickas till Pyramid. Ibland kan dock 
Klarna vilja genomföra en manuell kontroll. Ordern skickas då till Pyramid och kan ses i 
rutin 3920 Orderinläsning med status ”Inväntar besked från Klarna”. Order med denna status 
kan inte läsas in, ändras eller raderas. Om positivt besked erhålls från Klarna ändras status 
och ordern hanteras på samma sätt som om den blivit godkänd från början. Vid negativt 
besked får ordern status ”Avslagen av Klarna” och får hanteras manuellt i rutin 3920 
Orderinläsning. 
 
Order betalade via Klarna Faktura hanteras efter inläsning till Pyramid på samma sätt som 
kort- eller bankbetalade order. 
 
Klarna Faktura kan användas av kunder i följande länder: 
Sverige 
Danmark 
Norge 
Finland 

 

Klarna Faktura – Nyhet i sp08 
För företagsorder finns nu möjlighet att skicka med referens i form av för- och efternamn på 
kontakten för visning på fakturan. För att aktivera detta kontakta Klarnas support. 
 

Klarna faktura – Nyhet i sp09 
På fakturor skapade efter uppgradering till detta servicepack är det möjligt att se Pyramids 
ordernummer på fakturorna i Klarna Online. 

 

Klarna Faktura och andra externa fakturainlösare – Nyhet i sp08 
Möjlighet finns nu att på de order som skapas för internetbetalade order med betalningsätt 
externa fakturainlösare koppla en fakturakund. Egenskapen anges i rutin 791 e-line Order 
och inläsning, under flikarna Dibs och Klarna. 
 

Kod i <head>-taggen – Nyhet i sp08 
Möjlighet att lägga till egen kod som hamnar inom <HEAD>-taggen. Önskad kod placeras i 
rutin 791 e-line Layout och verktyg, fliken verktyg. 

 

Kortbetalning - Nytt betalningssätt – Nyhet i sp07 
Om kortbetalning Visa används är det nu också möjligt att välja att betala med Visa 
Electron. Inga nya inställningar krävs i Pyramid, val av Visa eller Visa Electron görs på Dibs 
betalningssida.  

 

Lilla varukorgen – Nyhet i sp06 
Artikelrader i varukorgen är nu klickbara, med länk till dess produktsida. 
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Listlayout Skyltning Listvisning – Nyhet i sp07 
För skyltning med visningstyp listvisning kan nu fält från registret Skyltrader (22930) läggas 
till. 

 

Länk - skyltning/varugrupp som inte finns i navigeringsträd – Nyhet i sp09 
Det är nu möjligt att även länka till skyltningar eller varugrupper som inte finns i 
navigeringsträdet. Det görs med hjälp av nedan länk-syntax: 

Adress till shop/SpråkkodGästmall/Text?VID=Viewid_Viewtype_Viewarg 
 

Länkdel Förklaring 

Adress till shop/ Avser adress till er shop, måste finnas.  
Exempel: e-line.shopen.se/ 

SpråkkodGästmall/ Eventuell Språkkod samt eventuell Gästmall för länken. Angiven 
Språkkod eller Gästmall måste finnas i systemet.  
Exempel: svVIP/   

Text Valfri text som visas i brödsmulemenyn.  
Exempel: Special 

?VID= Måste finnas i länken. 
Viewid Varugrupps- eller skyltkoden. Måste finnas i systemet. 

Exempel: EXP 
_ Separator (understrykningstecken) 
Viewtype 2=varugrupp 

3=skyltning  
 
Måste finnas i länken. Exempel: 3 

_ Separator (understrykningstecken) 
Viewarg Önskad visningstyp. 

2=Fönster  
3=lista  
4=utökad lista 
5=lista med text  
 
Måste finnas i länken. Exempel: 4 

Länk exempel: e-line.shopen.se /svVIP/Special?VID=EXP_3_4 
 

Länk med direktinloggning – Nyhet i sp06 
Möjlighet finns nu att länka till artiklar/varugrupper/skyltningar och direkt också utföra en 
inloggning. 
Exempel på länk (Produktsida): 

http://eline.bis.nu/sv/Myran_Classic?id=10623&strAN=användarnamn&strLO=lösenord 
Exempel på länk (Skyltning): 

http://eline.bis.nu/sv/Produkter/Realisation?strAN=användarnamn&strLO=lösenord 
 

Meny – Nyhet i sp06 
Nu finns möjlighet att lägga funktioner som vanligtvis ligger under ”Mitt konto” som 
menyval 

 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


PBS341A_n.doc  2015-09-08 
 
 

 
        PBS341A_n.doc / Sid 52 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4798  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

Microdata – Nyhet i sp04 
Nu märks innehållet på en webbsida med microdata. Detta gör att informationen kan tolkas 
av sökmotorerna och att visning av sökresultatet visas på ett mer överskådligt sätt.  
 

Offert – Nyhet i sp06 
Möjlighet finns nu att skapa offert istället för order i e-handeln. Om offert ska skapas istället 
för order markeras detta per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. 
 

Olika utseenden för olika användare – Nyhet i sp04 
Möjlighet finns nu att ha olika CSS:er och bilder för olika kundkategorier. Skapa katalog 
under Lokala filer\CSS och ange sedan dess katalognamn på kundkategorin i rutin 3916 
Kundkategorier, (lokala filer\css\ny css-mapp). För att kunna ha olika bilder skapar du 
katalogen site under den nya undermappen, (lokala filer\css\ny css-mapp\site). 
 

Orderöversikten – Nyhet i sp05 
Belopp för Totalt momsbelopp (#10012) och Totalsumma inkl. moms (#10013) finns nu 
tillgängliga att visa i Orderöversikten. Läggs till i listan via rutin 791 Egenskaper e-line, 
knappen Listlayout. 

 

Orderöversikt Attestant – Nyhet i sp10 
För användare som har attesträtt visas nu order som ska eller har attesterats även under valet 
Internetorder. 
 

Prislista – Nyhet i sp10 
På blanketten WAPL finns nu delformat för rubriker, Varugrupp och Artikeltyp, tillgängliga. 
 

Prisvisning – Nyhet i sp10 
Ny egenskap i rutin 791 e-line Produktinformation, fliken Priser, för att visa priser utan 
decimaler om decimalerna är .00. 
 

Skyltradstext – Nyhet i sp08 
Möjlighet att via egenskap på skyltningen visa artikeltexten som anges i rutin 3911 e-artiklar 
som skyltradtext istället för den skyltradstext som registreras i rutin 3913 Skyltningar. 
 

Skylttext – Nyhet i sp09 
Vid visning av skyltning som fönster eller lista kan skyltradstext eller artikeltext visas. 
Tidigare visades texten som oformaterad text men nu visas även eventuella formateringar 
gjorda i Pyramid. 
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Sökoptimering – Nyhet i sp10 

BESKRIVNING FÖR VARUGRUPP OCH SKYLTNING: 
Det är nu möjligt att ange beskrivning även för varugrupper och skyltningar i respektive 
rutin. 

ORIGINALLÄNK: 
Om en artikel finns på mer än ett ställe på hemsidan, bör det anges vilken länk som är 
originallänken för att undvika att sökmotorerna uppfattar innehållet som duplicerat. 
Nu sätts en ”canonical link” (originallänk) som hänvisar till original-artikellänken. Vilken 
länk som anses som originallänk bestäms av artikelns högsta placering i navigeringsträdet. 
Om det skulle vara så att det ligger t ex. rea eller nyhetsskyltningar överst i trädet som inte 
önskas som originallänkar så finns möjlighet att på skyltningen markera en egenskap i rutin 
3913 Skyltningar under fliken Sökoptimering för att undanta innehållet i skyltningen som 
originallänkar. Finns artikeln dock endast i denna skyltning kommer ändå länken att 
användas. 

Obs!  
Görs ändring i skyltning med ovan nämnda egenskap behöver navigeringsträdet publiceras 
igen via rutin 3915 Navigeringsträd. 

FLERA DOMÄNER: 
Om flera olika domäner kopplas till en e-handel bör inte alla indexeras av sökmotorerna för 
att undvika duplicerat innehåll. 
Vilken domän som ska indexeras bestäms nu via ny egenskap ”Domän” i rutin 791 
egenskaper e-line, Layout och verktyg, fliken Sökoptimering. Anges utan ”http://”. 

Obs! 
Anges felaktig domän, exempelvis ”abc.se” kommer ingen sida alls att indexeras! 
Kontrollera därför gärna i källkoden på e-handeln med en domän som ska indexeras, att 
den inte har fått tagg som förhindrar indexering. Nedan tagg ska inte finnas på den domän 
som önskas indexerad. 
<meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW"> 

Viktigt! 
För att rättningar ska slå igenom på Internet måste uppskick göras i rutin 3972 Uppskick 
webbserver, urval Grundsystem. Även WTS-tjänsten ska startas om. 
 

Visa inte vysida – Nyhet i sp05 
Ny egenskap, "Visa inte vysida", i rutin 791 e-line Layout och verktyg, fliken Layout, ger 
möjlighet att välja att inte visa sida med vysammanställning vid klick på en vynod.  
 

Vysidor – Nyhet i sp08 
Möjlighet finns nu att på noderna i rutin 3915 Navigeringsträd ange bild och koppla text och 
skyltning eller länka till en extern sida. Anges en extern länk har denna högre prioritet än 
angiven bild/skylt. 
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3911 E-artiklar – Nyhet i sp05 
Fältet för sökbegrepp är förlängt till 100 tecken.  
 
Fältet sökbegrepp kan nu via funktionen F9: Språk översättas till andra språk. 
 
Fältet Leveranstid under egenskapen för Beställningsvara kan nu via funktionen F9: Språk 
översättas till andra språk. 
 

3912 Varugrupper – Nyhet i sp05 
Fältet för sökbegrepp är förlängt till 100 tecken.  
 
Fältet sökbegrepp kan nu via funktionen F9: Språk översättas till andra språk. 
 

3916 Kundkategorier – Nyhet i sp07 
Listbox för huvudvy är nu utbytt mot inmatningsfält med sökmöjlighet för att snabba upp 
uppstart av rutinen om många vyer finns. 

 

3920 Orderinläsning – Nyhet i sp07 
Vid byte/nyregistrering av kund på order uppdateras nu orderhuvudet med följande 
information från nya kunden: 

Godsadress 
Ansvarig 
Betalningsvillkor (från betalningssättet om angivet där, annars från kund) 
Leveransvillkor 
Kundtyp 
Samlingsfaktura 
Fakturakund 
Intrastat 
Blankettvariant (från kontakt om angivet där, annars från kund) 

 

3921 Avstäm internetbetalningar – Nyhet i sp08 
Nu är det möjligt att göra urval på betalningstyp Klarna Faktura och Extern faktura 
(Handelsbanken Faktura eller PayByBill). 
Nu är det möjligt att lyfta fram information från orderhuvudet (lu 30) i listkontrollen. 
Möjlighet finns nu att för alla betalningssätt ange önskat betalningsdatum. Betalningsdatum 
är tillgängligt och anges på de order med de betalningssätt som har egenskapen att de ska 
markeras som betalda vid avstämning i rutin 3921 Avstäm internetbetalningar. Lämnas fältet 
tomt sätts betalningsdatum som innan till fakturadatumet. Betalningssätt visas nu också i 
klartext i listkontrollen. 
 

3972 Uppskick webbserver – Nyhet i sp05 
Nytt val vid uppskick av eget material, Lokala filer/nav. Om css eller bilder för 
navigeringsträdet önskas bytas ut så skapas en ny mapp upp under sökvägen för lokala filer 
som döps till ”nav”. I denna mapp sparas både css-filen style.css och bilderna som önskas 
bytas ut. Detta gäller menyträden ”Träd komprimerat”, ”Träd” och ”Rubriker”. 
Används något av menyträden Horisontell eller Dragspel förändras dessa genom att anpassa 
user.css. 
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3972 Uppskick webbserver – Nyhet i sp06 
För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 
Uppskick webbserver, urval Grundsystem. Även WTS-tjänsten ska startas om 
 

791 Egenskaper e-line – Nyhet i sp05 
Fältet för användare under Egenskaper Kommunikation, fliken Webbserver är förlängt till 40 
tecken. 
 

791 Egenskaper e-line – Nyhet i sp09 
Egenskaper för sökoptimering under Layout och verktyg är nu möjlig att översätta till olika 
språk. 
 

8281 Internetbetalningar – Nyhet i sp08 
Möjlighet att göra urval på och lyfta fram information från orderhuvudet (lu 30) i 
listkontrollen. Användbart för att t.ex. kunna göra urval på senaste leveransdatum (#3113), 
för att spara urval som sedan kan användas i rutin 3921Avstäm internetbetalningar vid 
avstämning mot t ex. Klarnas avstämningsnotor. 

 

Ändrade språkfiler och Ändringar i CSS 
Se servicepacksdokumentation. 

 
 

e-säljare Pyramid/iPad  
e-säljare Pyramid/iPad – Nyhet i sp07 
Ny version av e-säljare/iPad app har publicerats på AppStore. Den nya versionen 1.2.2 
kräver de ändringar som finns i tillägg 5 till PBS 3.41A sp 07. Den tidigare versionen 
fungerar dock fortfarande när tillägg 5 har installerats.  

NYHETERNA OMFATTAR BLAND ANNAT:  
• Ny hantering för inloggning med personlig licens e-säljare, som anges på signaturen i 

871 Användare. Tidigare hantering för inloggning, dvs med hjälp av rutin 726 
Kontakter, används inte längre.  

• Produktsortiment/navigeringsträd per kund/kontakt  
• Förenklad underhållsmeny  
• Sökknapp i toolbar  
• Layoutändringar i toolbar samt köpdialog  
• Antal selekterat vid inmatning  
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e-säljare Pyramid/iPad – Nyhet i sp09 

VERSION 1.3 
På App Store kommer det i samband med servicepack 09 att publiceras en ny version(1.3) av 
appen.  
Versionen har följande nyheter: 

• Stöd för off-line körning med möjlighet att ladda ner kunder och artiklar innan 
kundbesök. 

• Möjlighet att ange avvikande pris direkt i köpdialogen. 
• Hantering av valuta per kund. 
• Möjlighet att välja att skicka offert istället för order. 
• Spara undan varukorgar. 
• Översikt över öppna varukorgar. 
• Historik per säljare. 
• Kundhistorik med registrerade order, köpta artiklar och möjlighet att kopiera 

artiklar till aktuell varukorg. 
• Bild i navigeringen kan styras per nod. 
• Möjlighet att nå köpdialog direkt från kassan. 
• Diverse mindre kosmetiska förändringar. 

obs! 
Version 1.3 kan kopplas mot äldre versioner än sp09, men då är inte all funktionalitet ovan 
tillgänglig. 
 

e-säljare Pyramid/iPad – Nyhet i sp10 

APPEN 
Sök kund är omarbetad och fonetisk sökning är införd, dessutom sker sökningen mot fler fält 
i kundregistret. 

Obs!  
Kräver att snabbsöken är aktiverad på wts-tjänsten. 

Vid registrering av kund ärver nu kunden egenskaperna från kundtyp och land. 

874 BEHÖRIGHET 
Funktionsbehörighet för att styra om säljaren ska kunna ändra priset i appen. 

 
 

Fakturering 
Transaktionshantering – rutin 211 Fakturering 
Transaktionshantering införd vid fakturering för att minska behovet av manuella 
registerändringar efter exempelvis systemfel vid fakturagodkännande.  
 
Hanteringen innebär att för varje faktura sparas alla registeroperationer tills fakturan 
godkänts och först då sparas uppgifterna i databasen. Om exempelvis systemfel uppstår vid 
fakturagodkännandet behandlas alla fakturaunderlag fram tills den faktura som blivit 
felaktig. Det felaktiga och därpå följande fakturaunderlag ligger kvar obehandlade i 
faktureringsrutinen och kan faktureras/godkännas på nytt.  
Om modulerna E-brev eller EDI Bas är installerade undantas denna hantering. 

 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


PBS341A_n.doc  2015-09-08 
 
 

 
        PBS341A_n.doc / Sid 57 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4798  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

210 Fakturaunderlag – Nyhet i sp05 
Byt kund-dialog har nu Snabbsök, för att söka fram ny kund. 
 
Funktionen Kalkylera order har förändrats. Nu går det endast att kalkylera rader som är 
utlevererade eller där utleverans påbörjats. 

 

210 Fakturaunderlag – Nyhet i sp06 
Om en artikel är under inventering och ut/inleveranser är spärrade kan inte antal ändras på 
befintliga rader. 

 

210 Fakturaunderlag – Nyhet i sp08 
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
 

210 Fakturaunderlag – Nyhet i sp10 
Avgifterna frakt och expeditionsavgift hämtar nu momskod enligt prioriteringsordning: 
 1. Momskod i orderhuvud 
 2. Momskod enligt rutin 791 egenskaper Försäljning 
 3. Momskod 1 (25%) 
 

211 Fakturering – Nyhet i sp03 
Specialfält för att visa momsbelopp i valuta på fakturan, visar nu även momsen i 
systemvaluta om ordern inte är i valuta. 

 

211 Fakturering – Nyhet i sp08 
Dialogen för Personuppgifter (ROT/Husarbete) lägger nu med automatik på 16 först i 
Organisationsnummer för bostadsrättsföreningar. Detta krävs av Skatteverket på XML-filen 
som skapas i rutin 271 Ansökan husarbeten.  
Dialogen Personuppgifter finns i rutinerna 110 Projekt, 210 Fakturaunderlag och 410 Order. 

 

214 Kontrakt 
Flik kontraktspriser visar numera enbart aktiva kontrakt. Här visas inte avslutade kontrakt, 
dvs. manuellt avslutade kontrakt som märkts med datum och städas. 

 

220 Inbetalning – Nyhet i sp07 
Gränsen för hur många Direktinbetalningar som kan registreras på ett datum är utökad till 
9999. 

 

221 Räntefakturering – Nyhet i sp04 
Möjlighet att kontera påminnelseavgiften separat. Nytt fält (Påminnelseavg. Räntefakturor) 
för angivande av konto har tillkommit i rutin 830 Standardkonton. Om detta konto inte är 
ifyllt fungerar det som tidigare. 
Ändringen innebär att påminnelseavgiften räknas av från specialfältet Räntebelopp på 
räntefakturan och då bör specialfältet för avgifter finnas utlagt för att summeringen ska 
stämma.   
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271 Ansökan husarbeten – Nyhet i sp09 
Layouterna för hushålls- och ROT-arbeten uppdaterade (gäller ej XML) . 

 

271 Ansökan husarbeten – Nyhet i sp 10 
När du klickat på knappen "Hämta" i rutin 271 Ansökan husarbeten sammanställs orderns 
transaktioner enligt artiklarnas husarbetskod. Sammanställningen visas via klick på knappen 
"Detaljer".  
När underlaget hämtats ska en XML-fil skapas via fliken Bearbetning. När filen skapats, får 
transaktionerna status ”Skickad” och ett ansökningsnummer. 
Läs vidare under Husarbete/ROTavdrag 3.41A på www.unikum.se, Kundsupport, Artiklar 
A-Ö: http://www.unikum.se/dok/HusarbeteROT_341A.pdf 

 

8240 Acontounderlag/Rader – Nyhet i sp03 
Tillgång till register Reskontra i listkontrollen för fakturerat acontounderlag. 
 

 

Flerlager  
Orderrutiner – Nyhet i sp10 
Om det är inställt att en kontodimension ska hämta lagerplats kommer den alltid att hämta 
lagerplats från flerlagret. 
 

466 Lagertabell 
Nya kontoinställningar för lager. Läs mer i avsnittet ”Lagerbokföring”. 

LAGERKONTO 
Möjlighet att jobba med unika lagerkonton per lager. 

KONTO FÖRVÄNTAD LEVERANTÖRSFAKTURA 
Motkonto till Lagerkontot vid inleveransbokföring av lagerfört material. 

KONTO VAROR PÅ VÄG IN 
Motkonto till Lagerkontot vid lageromföring. Omföringsbokföring finns tillgänglig i rutin 
742 Lager/kostnadsbokföring. 

KONTO INVENTERING DIFFERENSER 
Motkonto till lagerkonto och bokföring av differenser vid inventering. 

KONTO FRIA INLEVERANSER 
Motkonto till lager/inköpskonto vid fria inleveranser i rutin 431 Inleverans. Fria inleveranser 
innebär att inleveranser görs direkt i rutin 431 Inleverans utan att inköpsnummer anges. I 
rutin 742 Lager/kostnadsbokföring skapas inleveransbokföring. 
 

466 Lagertabell – Nyhet i sp07 
Det finns nu en spärr som kontrollerar om lagret används. Används lagret går det inte att ta 
bort det. 
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466 Lagertabell  – Nyhet i sp08 
Om lagret har Saldo, Reserverat antal, Beställt hos leverantör, Reserverat omföring eller 
Beställt omföring, går det numera inte att radera lagret. 

 

467 Lageromföring 
Läs mer i avsnittet ”Lagerbokföring” bland huvudnyheterna i detta dokument.  

 

412 totalleverans – Nyhet i sp06 
Leveranslistan Totalleveranser, (ORTE) har nu register 58 Lager/artikel positionerat för 
varje artikelrad. 
 

Lageromföringsbokföring 
För dig som arbetar i Flerlagermodulen har vi infört möjligheten att skapa bokföring för de 
lageromföringar som registreras i rutin 467 Lageromföring. Det innebär en förbättring för 
dig som ansvarar för lageravstämningar, eftersom funktionen gör att utleveranser och 
inleveranser blir bokförda vid samma tidpunkt som värdet på rapporten Lagervärde flerlager 
minskar respektive ökar.  
 
I rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring skapas bokföringsunderlagen för omföringarna.  
Vid utleverans (lager A) krediteras Lagerkonto och konto för ”Varor på väg in” debiteras 
(lager B).  
Vid inleverans (lager B) debiteras Lagerkonto och konto för ”Varor på väg in” krediteras 
(lager B).  

RUTIN 791 EGENSKAPER BOKFÖRING 
Ny kryssruta ”Bokföring” för Lageromföring har tillkommit under fliken 
Lager/Kostnadsbokf i rutin 791 Egenskaper Bokföring.  

RUTIN 791 EGENSKAPER FLERLAGER 
Ny listbox ”Hämta omkostnader” som gör det möjligt att välja om lageromföring-
transaktionernas kostnad ska skapas och bokföras med eller utan omkostnad. 

 

476 Beräkna inköpsparametrar – Nyhet i sp07 
Nu visar fliken Beräkningsinfo information från register Flerlager om modulen Flerlager är 
installerad.  

 

710 Artiklar – Nyhet i sp07 
Vid radering av ett lager visas nu ett meddelande som varnar om att det inte längre går att 
skriva ut lagervärdeslistor från lagret, om lagret tas bort. 

 

8020 utskriftscentral – Nyhet i sp03 
Ny lista Lagervärde flerlager inkurans (ALLVIN). Listan finns tillgänglig under mappen 
Lagerlistor. Motsvarande lista finns även för Pyramid Standard. 
 

8020 Utskriftcentral – Nyhet i sp03 
Nu finns nytt format av Lagervärdeslista för utskrift till fil som kan öppnas i Excel. 
Lagervärde E, format ALLVEX.  
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Företagsupplysning 
720 kunder – Nyhet i sp06 
Vid konkurs sätts ratingkod på fliken Företagsupplysning till 0 och Kundstatus på fliken 
Kund till SPÄRR. 
 

8118 Företagsupplysning studio – Nyhet i sp06 
Nu finns en Info-knapp för att visa vilken data som hämtas. 

 
 

Försäljningsanalys 
3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp06 
Vid orderingångsstatistik och om kassamodulen är installerad sparas nu Signatur i kassa 
(#13817). Tidigare fanns bara möjlighet att få ut försäljningsstatistik för Säljaren på ordern. 

 
 

Giroutbetalning/utland 
332 Bankgiro utland 
Företagsnamn är utökat till 80 tecken men utbetalningsfil har begränsning på 63 tecken 
enligt bankgirot utland. 

 

332 Bankgiro utland – Nyhet i sp04 
Vid valet Urval/Ändra, sidoinformation Info är Belastningskod ändringsbar via en listbox. 
Ändras denna läggs belastningskoden på fakturan. I annat fall läses denna från bankadressen. 
 

329 Bankadresser – Nyhet i sp04 
Fältet Clearingnummer har fått utökad längd vid inmatning, från 5 tecken till 12 tecken. 
 

329 Bankadress – Nyhet i sp06 
För leverantörer med endast en bankadress kommer fälten Postgironr  #2071 alternativt  
Bankgironr  #2072 att uppdateras vid ändringar, för att rätt värden ska kunna visas i till 
exempel studior och centraler. 
 

791 Egenskaper Giro  – Nyhet i sp08 
Flik Bankgiro Utland. Ny egenskap Filformat, SISU BGC Layout eller Bankgirots 
utlandsformat. SISU BGC Layout är det format som hittills har använts och är standard. 
Enstaka banker har gått över till Bankgirots utlandsformat.   
 

SEVEKGI – Nyhet i sp09 
Severutin som används vid byte från Bankgiro till Plusgiro eller tvärt om, hanterar nu även 
utländska bankadresser. 
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Utbetalningslistor – Nyhet i sp06 
Registret bankadresser är tillgängligt i rutin 840 Rapportgenerator för Uppdragslista (GILI).  
Fälten visas på utbetalningslista vid sortering på uppdragsnummer. 
Gäller följande rutiner: 

330 Bankgiro 
331 Plusgiro 
332 Bankgiro utland 
333 Postgiro utland 
 

Plusgiro och Bankgiro i Företagsregistret – Nyhet i sp07 
Fälten Plusgiro och Bankgiro i företagsregistret uppdateras numera vid förändringar av 
egenskaper Bankadresser och vid ändrat Fast betalsätt på leverantören. 
Gäller följande rutiner: 

329 Bankadresser 
725 Leverantör 
 

Skapa uppdrag – Nyhet i sp07 
Kreditfakturor med bevakning måste numera ingå med hela sitt belopp då uppdrag skapas. 
Gäller följande rutiner: 

330 Bankgiro 
331 Plusgiro 
 
 

Importrutiner 
Import Inköpsrutiner – Nyhet i sp05 
Vid utskrift i samband med import via PTC kommer alla utskrifter till skrivare som inte är 
tillgängliga på datorn som kör PTC-tjänsten, att läggas till rutin 731 Blanketter. En post 
kommer att skrivas i loggen för PTC-uppdraget. 
 
Utskrift i samband med import sker nu enbart när egenskapen ”Direktutskrift” är vald i 
importegenskaperna och egenskapen ”Alltid” eller ”Enligt standardegenskap” är vald i rutin 
780 Blankettset. Är ”Alltid” vald i rutin 780 Blankettset men egenskapen ”Direktutskrift” 
inte har valts i importegenskaperna, läggs utskriften till rutin 731 Blanketter. Vid övriga 
kombinationer sker ingen utskrift. 
Gäller följande rutiner: 

3860 Inköpsorder 
3861 Inleveranser 
 

Import Orderrutiner – Nyhet i sp05 
Vid utskrift i samband med import via PTC kommer alla utskrifter till skrivare som inte är 
tillgängliga på datorn som kör PTC-tjänsten, att läggas till rutin 731 Blanketter. En post 
kommer att skrivas i loggen för PTC-uppdraget. 
 
Utskrift i samband med import sker nu enbart när egenskapen ”Direktutskrift” är vald i 
importegenskaperna och egenskapen ”Alltid” eller ”Enligt standardegenskap” är vald i rutin 
780 Blankettset. Är ”Alltid” vald i rutin 780 Blankettset men egenskapen ”Direktutskrift” 
inte har valts i importegenskaperna, läggs utskriften till rutin 731 Blanketter. Vid övriga 
kombinationer sker ingen utskrift. 
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Gäller följande rutiner: 

3810 Offert 
3820 Projekt 
3821 Order 
3822 Kontrakt 
3830 Fakturaunderlag 
3831 Utlev. order 
 

Import Orderrutiner – Nyhet i sp09 
Direktutskrift sker om kryssrutan Direktutskrift har markerats i importegenskaperna och 
radioknapp ”Alltid” eller ”Enligt standardegenskap” valts i gruppboxen Direktutskrift i rutin 
780 Blankettset. 
Gäller följande rutiner: 
3810 Offert 
3820 Projekt 
3821 Order 
3822 Kontrakt 
3830 Fakturaunderlag 
3831 Utlev. order 

 

Tabb-/Semikolonseparerad fil i Figge 
Från och med denna version börjar Pyramid läsa direkt efter starttaggen. Om det finns en 
separator, exempelvis ett semikolon (;) direkt efter starttaggen, tolkar Pyramid det alltså som 
ett tomt första fält: Exempel: 
 
<ART>Artikelkod;Budget antal;  Läser in Artikelkod och Budget antal 

<ART>;Artikelkod;Budget antal; Läser in Artikelkod till fältet Budget antal och Budget antal 
läses inte in 

I Pyramid kan du redigera starttaggen via layouten i FIGGE och där ange separatorn så att 
den blir en del av starttaggen, alternativt kan du ändra i programmet som skapar filen.  

 

Flera bankadresser per leverantör 
Vid import av leverantörsfakturor i rutin 3880 Import Lev.reskontra hämtas om möjligt en 
giltig bankadress tillhörande leverantören på motsvarande sätt som i registreringsrutinerna 
för leverantörsfaktura. Bankadress kan inte väljas via kod i importfilen. Om flera 
bankadresser finns per leverantör och den bankadress som hämtats behöver ändras eller 
läggas till måste det göras i berörda rutiner efter import.  

 

3821 Order – Nyhet i sp10 
Om importerad projektgrupp saknas, stannar ordern i importrutinens arbetsregister där 
manuell registrering av projektgrupp är möjlig. 

 

3830 Fakturaunderlag – Nyhet i sp07 
Det går numera att nyregistrera serienummer  vid nyregistrering av en serienummerartikel. 

 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


PBS341A_n.doc  2015-09-08 
 
 

 
        PBS341A_n.doc / Sid 63 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4798  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

3830 Fakturaunderlag – Nyhet i sp10 
Ny hantering av fakturakund vid import av fakturaunderlag. Ange #12383 = $ för att ordern 
INTE ska gå till fakturakunden. Underlaget skapas utan Fakturakund. 

 

3880 Import leverantörsreskontra 
Nytt fält för ”Sökväg till mapp” blir tillgängligt om E-faktura leverantör finns installerad. 
Fältet gör det möjligt att importera fakturor med enbart fakturabildens filnamn angivet i 
textfilen på #11381. Använd wildcard (*) och filändelse i sökvägen om importerad textfil 
inte innehåller filändelse. Exempelvis kan ”sökväg till mapp” innehålla: 
//Pyramid/pydata/LevImp/*.pdf”. 

 

3880 Leverantörsreskontra – Nyhet i sp07 
Om kryssrutan ”Beräkna momsbelopp” i egenskaperna för inläsning är markerad, och inget 
annat belopp finns i filen, kommer momsbeloppet att beräknas enligt standardinställningarna 
för moms. 

 
 

Inventarie  
7220 Överavskrivning – Nyhet i sp05 
Rutinen tar även hänsyn till inventarier som har inventarietyp med Avskrivningstyp 
1(Planenlig) och inte enbart 2(Planenlig + räkenskapsenlig). Detta eftersom Avskrivningstyp 
2 allt mer har spelat ut sin roll för PBS-användare som ändå vill göra överavskrivningar. 
 

7241 Kostnadstyper 
Ny registervårdsrutin för kostnadstyper. Möjlighet att skapa egna kostnadstyper som 
kategoriseras som de tidigare ”Övriga kostnader”, ”Hyrd kostnad” och ”Övrig kostnad” vid 
summering på inventarie. 

 

7270 Inventarier  
Möjlighet att sätta ett bestämt månatligt avskrivningsbelopp på en inventarie på fliken 
Avskrivning/Försäkring. Inventarien kommer att skrivas av med angivet belopp per månad 
oavsett vilka avskrivningar som gjorts tidigare. 

 

8090 Inventariecentral   
Bättre avstämningsmöjlighet när konteringsinformation för avskrivningar, bidrag och extra 
avskrivningar sparas i avskrivningsregistret. Om bokföring sker på avskrivningen eller 
bidraget kommer verifikatet också att sparas i avskrivningsregistret. Därefter kan 
redovisningsinformationen hämtas fram i studior och på rapporter. 
 
Möjlighet finns att se konto och dimensioner i underdialogen som öppnas i rutin 7210 
Avskrivningar. Utskrift av Avskrivningsjournal (BIJO) i rutin 7210 kan också visa konto och 
dimensionssträng. 

 
Möjlighet att ångra registrering av försäljning av inventarie så länge årsskifte inte har skett. 
Knappen Avyttring ändras till Ångra Avyttring. 
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8090 Inventariecentral  – Nyhet i sp07 
Det finns nu möjlighet att radera inventarieposter som är avyttrade. 

 
 

Kassa 
Handpenning 
Ny egenskap ”Utleverans i 411” i rutin 791 Egenskaper Kassa, styr om handpenningsraden 
ska visas eller inte i rutin 411 Utleverans. Vid klick på knappen Betala, eller den dynamiska 
knappen Använda handpenning i rutin 3110 Kassaförsäljning, visas meddelande, med 
möjlighet att välja att använda inbetald handpenning.  

Den dynamiska knappen Använda handpenning skapas via rutin 3188 Dynamiska knappar. 
Läs utförlig beskrivning i F1-hjälp. 

 

Digitalt kvitto med Pyramid och Sparakvitto 
I Pyramid Butik kan vi nu erbjuda slutkunden ett digitalt kvitto som komplement till 
papperskvittot. Vid betalning i kassan identifierar kunden sig med körkort eller annan id-
handling. Papperskvittot skrivs ut och det digitala kvittot skickas till Sparakvittot. Snabbt 
och enkelt!  

3155 KOMMUNIKATIONSPROFIL SPARA KVITTOT 
I denna rutin skapas kopplingen mellan Pyramid och Sparakvittot.se 

3160 KASSABETECKNING 
I rutin 3160 Kassabeteckning kopplas den nya kommunikationsprofilen till en 
kassabeteckning. Används samma profil för alla kassabeteckningar i bolaget kan det anges i 
rutin 791 Egenskaper Kassa, fliken Digitalt Kvitto. 
 

3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp05 
Nu finns inmatningskontroll för att undvika att för höga belopp anges. Max 11 tecken får 
anges inklusive decimal. 
 
Snabbsök för att söka fram ny kund har införts i Byt kund-dialogen. 

 
På formatet Signaturkvitto (POSS), som används vid betalning med kort utan pinkod, skrivs 
nu delformatet Totalsummor ut. Delformaten innehåller vid leverans från Unikum fält för 
den tidigare modulen Betalkort, därför bör delformatet tas bort eller redigeras på de 
Signaturkvitto (POSS) som används. 

 

3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp06 
Sidoinformation Beräkna på fliken Rader är numera inte tillgängligt för kategori 4 artiklar.  

 
Om artikel är under inventering och ut/inleveranser är spärrade ska inte antal kunna ändras 
på befintliga rader vid direktförsäljning. 

 
Ny kryssruta ”Antal 0 vid påföring”. Läs mer om funktionen i avsnittet om 
Leverantörsreskontra. 
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3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp07 
Fellogg för kassalagen sparas i pydata\logg\kassa\. 

 

3110 Kassaförsäljning – Nyhet i sp08 
Ny egenskap i rutin 3180 Kassatyper för att styra om snabbsök ska användas på 
artikelkodsfältet.  
Nu visas inte längre spärrade artiklar i snabbsök. 
Numera kontrolleras om egenskapen ”Måste attesteras i rutin 215” är markerad på 
orderhuvudet, istället för på projekttypen.  
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
 

3170 Butikspriser – Nyhet i sp06 
Vid ändring av butikspris eller grundpris uppdateras prisjusteringsdatum. 
 

3171 prisfråga – Nyhet i sp08 
Nu hanterar rutin 3171 Prisfråga även Skala.  
Prislista med egenskapen ”Visa rabatt/påslag” hanteras nu i denna rutin. 
Vid start av denna rutin från 3110 Kassaförsäljning, avgör ordern om priser inklusive eller 
exklusive moms ska visas. 
Vid inklusive moms visas butikspris. Vid exklusive moms räknas priset ut. 
 

3186 kassalådor – Nyhet i sp08 
För att frisläppa en kassalåda måste kassaavstämning frisläppas först.  
 

3188 Dynamiska knappar 
Alla knappar för registreringsdialogen som har kryssrutan ”Fråga innan exekvering” 
markerad har nu möjlighet att styra fokus på valet Ja. Standardmässigt står fokus i 
meddelandefrågan på valet Nej.  

 
Ny funktion Använda handpenning för registreringsdialogen, som kan användas för att 
återbetala handpenning. 

 

3190 Egenskaper Kassa 
Rutin 3190 Egenskaper Kassa har flyttats till rutin 791 Egenskaper Kassa. 
 

791 Egenskaper Försäljning 
Ny egenskap ”Omräkning grundpris/butikspris”, under fliken Std.värde. Avser ändring av 
pris i rutin 710 Artiklar. Här ges möjlighet att ställa in hur ändring av grundpriset ska 
påverka butikspriset samt vice versa. Egenskapen har tre lägen: 

Alltid Ändrar alltid grundpris resp. butikspris om någon av dem ändras. 
Aldrig Ändrar aldrig grundpris resp. butikspris om någon av dem ändras. 
Fråga varje gång Användaren avgör om ändring ska ske av grundpris resp. butikspris. 
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Kedja 
430 Inköp – Nyhet i sp10 
Förbättrad hantering av artiklar som är spärrade på huvudkontoret. 
 

8061 Butikscentral – Nyhet i sp08 
Exporterar nu bara kampanjrader där kampanjhuvud finns med.  
 

 

Koppling TA-system 
Fraktdialogen – Nyhet i sp03 
Efterkravsbelopp räknas nu fram vid val av tilläggstjänst efterkrav i rutin 411 Utleverans. 

 

Fraktdialogen – Nyhet i sp04 
Två nya funktioner för åtkomst av valfritt fält på kontaktperson respektive ansvarig i 
Personalregistret (Lu26). Funktionerna ContactPersonInfoSender och 
ResponsiblePersonInfoSender kan användas i XML-beskrivningen. Båda funktionerna tar ett 
argument och ska bestå av önskat datanummer, t.ex.: 
[FUN:ContactPersonInfoSender(#2621)]. 
 

PDA Utleverans – Nyhet i sp08 
Nu finns stöd för transportkoppling i PDA Utleverans. För att aktivera kopplingen ska 
kryssrutan "Använd transportkoppling i PDA" i rutin 791 Egenskaper PDA Lager / fliken 
Utleverans markeras. 
Om orderns transportsätt är anslutet till Logtrade kan Antal flakmeter, Pall och Kollislag 
registreras i samband med verkställande av utleveransen. 
 

Fraktdatadialogen – Nyhet i sp06 
Ny knapp ”Frisläpp” gör det möjligt att frisläppa en sändning direkt från utleveransdialogen. 
Vid klick på knappen görs först en validering på samma sätt som vid klick på Validera. Om 
valideringen har godkänts visas en kontrollfråga med möjlighet att frisläppa sändningen. 

 

850 PTC Monitor – Nyhet i sp03 
Nytt PTC-uppdrag för att frisläppa sändningar. 

 

411 Utleverans – Nyhet i sp10 
Visar betalande kundnummer i dialogen Transportdata vid utleverans. Fältet är även 
tillgängligt för ändring när Tredje part är vald för kunden i rutin 720 Kunder fliken Övrigt. 
 

414 PDA Utleverans  – Nyhet i sp07 
Nu finns det koppling till TA-system från denna dialog. 

 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


PBS341A_n.doc  2015-09-08 
 
 

 
        PBS341A_n.doc / Sid 67 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4798  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

414 PDA utleverans – Nyhet i sp08 
De leveransuppgifter som angivits i PDA Utleverans avseende Volym, Vikt och Antal kolli 
hämtas nu in i transportdialogen.  

 

720 Kunder – Nyhet i sp10 
Nu kan kollislag anges i fliken Övrigt. Fältet är även tillgängligt vid utleverans i dialogen 
Transportdata.  

 

7510 Serviceorder – Nyhet i sp07 
Nu finns det koppling till TA-system från denna dialog. 

 

820 transportsätt – Nyhet i sp08 
Under fliken TA-system går det nu att välja standard kollislag. Detta kollislag kommer att 
vara förvalt i listboxen Kollislag i PDA Utleverans. 
Observera att endast de kollislag som är registrerade i ens egen kollislagslista hos Logtrade 
visas i listboxen Kollislag i PDA Utleverans.  
 

821 Leveransvillkor – Nyhet i sp10 
Nytt fält för Incoterms. 

 
 

Koppling XTendLink 
Ny modul för att hantera koppling mellan Pyramid och XTendLink. XTendLink (XTL) från AMC-
Consult A/S i Danmark är en avancerad filkonverterare. I Pyramid används programmet för att skapa 
inrikes- och utrikes leverantörsbetalningar i ett filformat som banken stödjer. Modulen kräver att 
Giroutbetalning/Giroutbetalning Utland finns installerad. 

 

Rutin 791 Egenskaper Giro 
Knappen XTendLink är tillgänglig för betalsätt Bankgiro och Bankgiro Utland i rutin 791 
Egenskaper Giro. Den startar dialogen Egenskaper XTendLink, där inmatning av egenskaper 
för Bankgiro eller Bankgiro Utland sker. 

 

Rutin 791 Egenskaper Giro 
Knappen XTendLink. Nytt fält ”Eget IBAN”. Alternativ till att ange IBAN med inledande  
”-” i fältet Företagsinfo 1 i rutin 890 Företagsdata. 

 

Registrering av leverantörsfaktura 
Vid registrering av leverantörsfaktura i rutinerna 310 Ankomstreg. faktura/312 Kontera 
faktura/313 Orderpåför faktura/314 Inköpspåför faktura, finns nu möjlighet att efter OCR-
Kundreferens ange Avityp på fakturan (betalningsavin längst ner till höger). Gäller för 
betalningsavsändare i Danmark och Norge. 
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Rutin 330 Bankgiro 
Koppling XTendLink är tillgängligt via knappen Skriv Bet.uppdrag. Förutom den vanliga 
bankgirofilen, skapas en exportfil som är avsedd för import i XTendLink.  

 

Rutin 332 Bankgiro Utland 
Koppling XTendLink är tillgängligt via knappen Skriv Bet.uppdrag. Förutom den vanliga 
bankgiro utlandsfilen, skapas en exportfil som är avsedd för import i XTendLink.  

 
 

Lagerplatser/Batch 
Allmänt – Nyhet i sp05 
Nu är det möjligt att ha med en lagerplatsartikel i en setartikel. 
 

435 Lagerplats/artikel – Nyhet i sp03 
Vid omföring mellan 2 lagerplatser där Till-lagerplatsen har saldo mindre eller lika med noll 
byts nu FIFO-datumet till Från-lagerplatsens FIFO-datum. 

 

435 Lagerplats/artikel – Nyhet i sp07 
Det finns nu en spärr när en lagerplats ska raderas. Används lagerplatsen, det vill säga om 
saldo, beställt antal eller reserverat antal inte är 0, kan den inte tas bort. 

 

435 Lagerplats/artikel – Nyhet i sp08 
Nu är det möjligt att använda Sökväg artiklar i denna rutin. Inställning görs i rutin 835  
Sökvägar artikel. 
 

435 lagerplats/artikel – Nyhet i sp09 
I dialogen Städa används sökvägar i rutin 835 Sökvägar artikel. 
 

467 Lageromföring – Nyhet i sp08 
Om frånlagret inte har lagerplatshantering hämtas inköpspriset nu från transaktionen. 

 
 

Leverantörsreskontra 
Bokföringsdatum i rutinerna 312 Kontera faktura till och med 315 Avstäm 
faktura 
För leverantörsfakturor som har ankomstregistrerats i rutin 310 Ankomstreg. faktura finns 
det nu möjlighet att slutkontera fakturan i rutinerna 312 Kontera faktura -315 Avstäm 
faktura, med ett annat datum än fakturadatum. Det nya datumfältet heter Bokföringsdatum.  
 
I rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, fliken Datumkontroll, kan antal ”Dagar bakåt” 
och ”Dagar framåt” anges i förhållande till fakturadatum. 
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Leverantörsreskontra – Konto Kursvinst/Kursförlust 
Nya standardkonton för Leverantörs kursförluster och Leverantörs kursvinster i rutin 830 
Standardkonton. De nya kontona påverkar inbetalningar av leverantörsfakturor. 

 

Leverantörsreskontra – Nyhet i sp05 
”Fast bokföringsdatum” är en ny egenskap i rutin 791 Leverantörsreskontra. Markerad 
egenskap gör att markören inte stannar i bokföringsdatumfältet vid kontering av 
preliminärkonterade fakturor. 
 
Gäller följande rutiner: 

312 Kontera faktura 
313 Orderpåför faktura 
314 Inköpspåför faktura 
315 Avstäm faktura 

 
Leverantörsreskontra – Nyhet i sp06 
ANTAL 0 VID PÅFÖRING 
Genom att markera kryssrutan ”Antal 0 vid påföring” på den budgeterade 
orderraden inväntas den korrekta kostnaden från leverantörsfakturan istället för att ge en 
uppskattad kostnad vid utleverans i exempelvis rutin 411 Utleverans eller 120 Rapportering.  
 
Vid utleverans av orderraden bli kostnaden noll på transaktionen. Vid orderpåföring med 
leverantörsfakturan kommer en ny transaktion att skapas utan antal och debiterbart belopp, 
men med kostnaden. Tillsammans utgör de två transaktionerna en komplett utleverans med 
antal, kostnad och debiterbart antal.  
 
Registrering: 
Vid registrering av budgeterad orderrad sparas egenskapen från artikeln ner på orderraden. 
Funktionaliteten gäller artiklar med kategori 2 och 3. 
Egenskapens standardvärde sätts i rutin 710 Artiklar men kan manuellt markeras respektive 
avmarkeras på orderraden.  
 
”Antal 0 vid påföring” finns tillgänglig i följande orderrutiner: 

410 Order 
110 Projekt 
7510 Serviceorder 
3110 Kassa 

 
Enbart budgeterade orderrader får egenskapen.  
 
Vid flexibelt debiterbart belopp: 
Om egenskapen används i kombination med ett flexibelt debiterbart belopp, dvs. med 
egenskapen ”Beräkna deb. pris.” eller prisavtal grundat på aktuell kostnad, kommer det 
debiterbara beloppet först vid orderpåföringen. 
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Materialplanering 
Tillverkningsstatistik 

STANDARDSTATISTIK 
Nu finns det standardstatistik för tillverkningen både för förbrukning(uttag) och 
återrapportering(inlev). För förbrukning hanteras både material och tid. Statistiken omfattar 
antal och kostnad och ackumuleras på månad och årsnivå. 
 
Tillverkningsstatistiken kan även budgeteras i rutin 722 Budget. Budgetering kan ske för 
antal och kostnad både för uttag och återrapportering. 
 
Det finns en ny flik Tillv.statistik i rutin 8011 Artikelcentral och rutin 8050 Produktcentral 
som per artikel kan presentera budget och utfall för både förbruknings- och 
återrapporteringsstatistiken. 
 
Statistiken är även åtkomlig i Statistikstudion. 
 
Standard tillverkningsstatistik kan återskapas via SEVEMSTA i rutin 870 
Systemuppläggning, knappen Specialprogram. 

 

MODUL STATISTIK 
Tillverkningsstatistiken finns även tillgänglig i modulen Statistik. 
För förbrukning kan statistiken utöver artikelkod, artikeltyp samt varugrupp även grupperas 
på kalkyltyp tillverkning, lager ut, resursgrupp och tillverkningstyp. 

 
För återrapportering kan statistiken utöver artikelkod, artikeltyp samt varugrupp även 
grupperas på kalkyltyp återrapportering, lager in och tillverkningstyp. 

 
Statistiken kan ackumuleras på dag, vecka, månad eller år. 
 
På fliken Tillv.statistik i rutin 8011 Artikelcentral och rutin 8050 Produktcentral finns 
knappen Statistikregister, för snabb översikt över statistiken för vald artikel. 
 
Tillverkningsstatistik kan budgeteras i rutin 771 Statistikunderhåll. 
Förbruknings- och återrapporteringsstatistiken kan skrivas ut på listor. Följande format 
levereras: 

Statistiklista förbrukning med budget (HILIBF) 
Statistiklista återrapportering med budget (HILIBÅ) 
Statistiklista förbrukning (HILITF) 
Statistiklista återrapportering (HILITÅ). 
 

510 Tillverkningsorder 
Multipel kvantitet används numera vid förslag på antal att tillverka om behovet överstiger 
optimal kvantitet.  

 
Sidoinformation Saldoinfo omgjord till ny infobild; Saldoinfo för prod. Standard (MPLA). 
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Vid beredning av halvfabrikat som är kategori P, skapas rader som visar vilken produkt som 
är bruten. Ritningsnummer tas nu med från produktraden (alternativt halvfabrikatets 
produkthuvud) så det är möjligt att se vilken version/revision som gällde vid beredningen. 

 

512 Bered kundorder 
Två nya knappar Markera alla respektive Avmarkera alla. 
 
Sidoinformation Saldoinfo omgjord till ny infobild; Saldoinfo för prod. Standard (MPLA). 

 

515 Produktionsdokument – Nyhet i sp10 
Tillverkningsrader med negativt återstående antal kommer med på plocklistan MPLO. 

 

520 Materialklarering/Reservering 
Tidigare rutin 520 för Reservering ersätts med ny dialog för Materialklarering/Reservering. 
Urvalskriterierna är desamma, för att ge bakåtkompatibilitet. Syftet är att material inte ska 
reserveras långt i förväg (materialtillgång kan ändå säkras genom rutin 470 Behovsanalys). 
Då tillverkningsstart närmar sig, görs urval på de TO som ska starta den närmaste tiden. 
Vilka tillverkningsorder som kan startas, baserat på tillgången till material, visas. 
Disponibelt antal för de ingående materialen beräknas baserat på åtgång av material till 
tidigare TO i urvalet. Då en TO markeras görs en ny beräkning av disponibelt saldo. 
Verkställ-knappen reserverar material för markerade TO.  
Reserverade TO kan avreserveras i rutinen. Status kan ändras på markerad TO. 

 

572 Ingår-i – Nyhet i sp08 
Möjlighet att ersätta artiklar av kategori 1 och kategori 2 med varandra. 

 

573 Uppdatera produkter 
Möjlighet att uppdatera fältet leverantör från artikelregistret, då det gäller legoartiklar.  

 

574 Efterkalkyl med uppdatering 
Ny rutin 574 Efterkalkyl med uppdatering, för att beräkna genomsnittligt utfall i 
tillverkningen och sedan uppdatera strukturen från detta. De senaste (max 15) 
tillverkningsorder för en produkt hämtas. Genomsnittligt rapporterat material och 
operationer beräknas. Filtrering kan göras för att visa enbart material eller operationer. TO 
kan väljas ut för att exkluderas från beräkningen, t.ex. bästa och sämsta TO. Markera de 
produktrader som ska uppdateras. Det är möjligt att manuellt ändra det beräknade 
snittvärdet. 

 

PTC-uppdrag - Priskalkylering MPS 
Nu finns möjlighet att välja ett sparat studiourval från rutin 8180 Produktstudion som 
priskalkyleras via PTC. Lägg till uppdraget i rutin 850 PTC Monitor. 

 

8011 Artikelcentral 
På fliken Ingår i, finns kryssrutan ”Endast aktiva”. 
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8012 Leverantörscentral 
Ny flik för Externa TO som visar befintliga externa tillverkningsorder. Här finns även 
möjlighet att skapa ny eller ändra tillverkningsorder. 
 
Ny flik för ”Externa op” som visar externa operationer för leverantör. 

 

8013 Order/Projektcentral – Nyhet i sp03 
Fliken tillverkningsorder visar tillverkningsorder som tillhör projektets projektgrupp. Nytt 
filter för att enbart visa de tillverkningsorder som skapats för aktuellt projekt. 

 

8020 Utskriftscentral 
PIA-listan Produkter i arbete (MDIA) innehåller en ny listbox; Värderingsmetod. Här ges 
förvalt värde från listboxen Värderingsmetod PIA–listan i rutin 791 Egenskaper 
Tillverkning, fliken Rapportering.  

430 Inköp 
När en inköpsrad skapas med koppling till en tillverkningsorderrad kopieras 
kontodimensionerna från tillverkningsorderhuvudet till inköpsraden. 

 

8051 Tillverkningscentral – Nyhet i sp08 
Möjlighet att förhandsgranska leverantörsfakturor. 

 
 

Mobile Office 
Inloggning (Web Edition) – Nyhet i sp08 
Visar svensk och engelsk flagga för språkval. 

 
 

MPS 
523 Körplan 
Vid stämpling mot ett arbetsschema räknas tid från alla tidtyper förutom rast (tidtyp 0). 
Tidigare räknades tid bara från tidtyp 1. 

 

523 körplan – Nyhet i sp05 
Ny egenskap ”Tid enligt närvarostämpling” i rutin 6512 Resursgrupper för närvarostämpling 
i rutin 3510 Tidstämpling. Kryssrutan är tillgänglig om rutan ”Schema från signatur” är 
angiven. Rapporterar enbart den tid under operationsstämplingen som signaturen varit 
närvarande.  
När egenskapen för resursgrupp ”Schema från signatur” är angiven i rutin 6512 
Resursgrupper blir operationsstämplingen personlig. Detta medför att signaturen som startar 
en operationsstämpling alltid sätts som signatur vid återrapportering av 
operationsstämplingen. 
 
Operationer som planerats in på samma dag sorteras korrekt i körplanen enligt starttid även 
när dagskapaciteten överstiger 10 timmar.  
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531 Avsluta TO – Nyhet i sp03 
Det är numera inte tillåtet att avsluta en tillverkningsorder om det finns pågående 
operationsstämplingar. 

 

575 Resursbehovsprognos 
Ny rutin 575 Resursbehovsprognos som utifrån budget eller statistik bryter produkterna och 
presenterar behovet i timmar för respektive resursgrupp totalt och per månad. Kapaciteten 
för respektive resursgrupp beräknas också och differensen presenteras för att visa vilka 
resursgrupper som har över- eller underkapacitet mot vald budget/statistik. 
 
Förutom att välja vilken statistikbas som ska utgås från, väljs vilket år samt om det gäller 
prognos eller utfall. Standard försäljnings- och tillverkningsstatistik kan väljas som 
statistikbas. 
 
Finns modulen Statistik installerad, kan statistikbaser som utgår från artikel och månad eller 
år väljas. 
 
Kryssruta ”Bryt lagerartiklar” ger möjlighet att bryta produkternas lagerartiklar. 
 
F2 Info gör det möjligt att se vilka produkter behovet kommer i från. 

 

6573 Planeringsinformation 
Ny rutin 6573 Planeringsinformation, med möjlighet att ange välja vilka fält som ska visas 
som tooltip i rutin 514 Gantt eller som egna värden i rutin 6551 Grafisk planering. 

 

8012 Leverantörscentralen 
8012 Leverantörscentralen har utökats med flikarna Externa TO och Externa op. 

 
 

Order/Lager/Inköp 
410 Order 
Funktionen Förslag lev.vecka har utökats med kolumnen Disponibelt. Kolumnen visar den 
delen av saldot som är disponibelt i respektive vecka genom att räkna av order som ligger 
och reserverar av det befintliga saldot framåt i tiden. För att använda Förslag Lev.vecka görs 
inställning i rutin 781 Projekttyper.  

 
Meddelandena ”Senare utskrift?” samt "Beställ blanketter" har ändrats till ”Senare utskrift i 
rutin 731Blanketter?”.  

 
Kontroll av ”Ert ordernummer” dvs. kundens ordernummer. Kontroll görs och meddelande 
visas om relationen Kund + Ert ordernummer redan finns på tidigare registrerad order.  

 

410 Order – Nyhet i sp05 
Snabbsök för att söka fram ny kund har införts i Byt kund-dialogen. 

 
Funktionen Kalkylera order har förändrats. Nu visas endast rader som ej är rapporterade när 
du väljer att kalkylera order. 
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410 Order – Nyhet i sp06 
Vid val av Ny mall, initieras mallen med värden från projekttypen. 

 
Vid omvandling av offert till order med nytt nummer kan eget ordernr anges. 

 
På offertblanketten finns nu tillgång till Hus/Rotavdrag i delformatet Totalsummor. 
 
Sidoinformation Beräkna på fliken Rader är numera inte tillgängligt för kategori 4 artiklar. 

 

410 Order – Nyhet i sp07 
Fliken Inköpsanmodan är inte längre tillgänglig vid registrering av mall eller offert. 
 
Sökfältet Kundkod visar nu inte längre avregistrerade kunder. 

 

410 Order – Nyhet i sp08 
Vid registrering av offert kommer nu även kundprospekt upp i snabbsök. 
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
Då lager ändras på en rad med tillhörande inköpsanmodan uppdateras även inköpsanmodan 
och meddelande om detta visas. Om anmodan redan är överförd kan ingen ändring ske.  

 

411 Utleverans – Nyhet i sp07 
Antalet etiketter som skrevs ut vid utleverans blev felaktigt noll då egenskapen en per 
orderrad, enligt förpackning eller en per kolli var markerad. Fältet Utlevererat antal (#12821) 
visas numera alltid i styck oavsett inställning per orderrad. För att visa utlevererat antal på 
etiketten ETOU kan man nytt fält Utlevererat antal (#10794) redigeras fram. 

 

411 Utleverans – Nyhet i sp08 
Vid totalleverans skrivs nu Utleveransetiketten (ETOU) ut, då det i rutin 710 Artiklar har 
angivits att etiketten ska skrivas ut ”En per trans”. 
Nu går det att utleverera kategori 4 artiklar vid delleverans och undanta kategori 4 artiklar 
vid undantag rader. 

 

411 Utleverans – Nyhet i sp09 
Vid makulering av rest undantas nu rader med handpenning. 

 

411 Utleverans – Nyhet i sp10 
Numera går det att utleverera kontrakt.  

 

412 Totalleverans – Nyhet i sp04 
Ny kryssruta ”Visa även textrader”.  Markeras denna visas även textraderna i listkontrollen. 
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412 Totalleverans – Nyhet i sp07 
Kryssrutan ”Visa även textrader” har ändrad betydelse. Då denna kryssruta är markerad visas 
nu endast texter tillhörande artikelrader valda för utleverans. Inledande och fasta texter visas 
inte.  

 

413 Bekräfta order – Nyhet i sp09 
Uppdaterar nu lev.vecka på inköpsanmodan då användaren byter lev.vecka på hela ordern. 

 

420 Internuttag – Nyhet i sp07 
Om egenskapen Kostnad vid utleverans i 791 Egenskaper Försäljning på fliken 
Kostnad/anmodan inte är satt till Kalkylpris i orderrad är inte kalkylpris tillgängligt på fliken 
Priser.  

 

420 Internuttag – Nyhet i sp08 
Rutinen skriver nu ut F7-text på orderhuvudet för interna blanketter.  

 

420 Internuttag – Nyhet i sp09 
Kassationsfunktionen har justerats så att kasserad artikel nu visas i listkontrollen efter att 
kassationen verkställts.  

 

430 Inköp – Nyhet i sp04 
Nu finns stöd för ersättningsartikel i rutin 430 Inköp. 

 

430 Inköp – Nyhet i sp05 
Möjlighet att skriva ut inköpsradsetiketter. Nytt format Inköpsradsetikett (ETBR), levereras 
med och ska anges i 780 Blankettset om utskrift önskas. Det går även att skriva ut etiketterna 
via rutin 8021 Etikettcentral eller rutin 8142 Inköpsradsstudio. 
 
Nu är utlandsbeteckningen på landregistret tillgänglig på blanketten Inköpsorder (INKO). 
Fältet  #10085, Text land kan redigeras fram i huvudet på rapporten.  

 

430 Inköp – Nyhet i sp05 
Sökfältet Lev.kod visar nu inte längre avregistrerade leverantörer. 

 

430 Inköp – Nyhet i sp08 
Nu finns möjlighet att lägga ut data från orderradsregistret i listkontrollen på fliken Överför 
anmodan. 
Nu markeras blanketterna för utskrift i samband med byte av leveransvecka. 
Vid utskrift av inköpsblankett positioneras nu register Varugrupper (lu228). 
Överför inköpsanmodan tog felaktigt med anmodan skapade från order med projektstatus 
som ej tillåter inköp. Detta är nu rättat.  
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431 Inleverans – Nyhet i sp05 
Det går numera att inleverera spärrade artiklar efter att varningsmeddelande om att artikeln 
är spärrad har visats. 
 
Vid utskrift av Inleveransetikett (ETIR) går det nu att visa data från kopplade register. 

 

431 Inleverans – Nyhet i sp06 
När kryssrutorna ”Artikelregistret” och ”Leverantörsprisregistret” markerats för att 
uppdatera inköpspriser vid inleverans sker följande: 
Om egenskapen ”Baspris som Inköpspris” i rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp fliken 
Ink.pris/Ink.anm är markerad och egenskapen ”Fast inköpsrabatt” är omarkerad, räknas 
inköpsrabatten om för leverantörspriset vid inleverans. 
Om inköpsrabatt och inköpspris är blanka görs ingen beräkning utan enbart baspriset 
uppdateras.  
Om egenskapen ”Inköpspris som inköpspris” är markerad och baspris och inköpsrabatt är 
blanka görs ingen beräkning utan enbart inköpspriset uppdateras. Detsamma gäller för 
uppdatering av priserna i artikelregistret. 

 
Nu görs kontroll vid totalleverans om artiklar är spärrade. 
 
Inleveransdatum uppdateras nu på kategori 2 artiklar. 
 

431 Inleverans – Nyhet i sp08 
Om egenskapen Ändra inköpspris inkl inköpsrabatt under Lager/Inköp flik Inlev är markerad 
uppdateras leverantörspris i valuta med inköpsrabatten.  

 

436 Inköpsförfrågan 
Nya egenskaper i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp för direktutskrift av inköpsförfrågan. 

 

436 Inköpsförfrågan – Nyhet i sp06 
Vid koppling av artikelrad mot projekt/tillverkningsorder finns det nu möjlighet att söka 
efter projekt/tillverkningsorder. 

 

470 Behovsanalys  
Beräkning av ”Brist mot beställningspunkt” är förändrad. Med knappen Skapa förslag visas i 
listkontrollen under perioder, när och hur många som ska beställas. Inköpsförslaget visas 
framåt i tiden baserat på artikelns ledtid. Metoden ”Brist mot säkerhetslager” kan användas 
för att uppnå samma funktionalitet som ”Brist mot beställningspunkt” hade i tidigare version. 
Förutsätter dock att värdena för beställningspunkt i artikelregistret flyttas över till fältet 
säkerhetslager, eller att nya beräknas med rutin 476 Beräkna inköpsparametrar.  
 
Möjlighet finns att ändra antal i dialogen Förslag som öppnas via knappen Bearbeta. 
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470 Behovsanalys – Nyhet i sp04 
Ny möjlighet att hantera prognoser i behovsanalysen. 
Vid val av metod ”Ackumulera order/prognos” räknas både behovet av verkliga order och 
prognoser ihop som ett behov. I de fall där leveransplaner/prognoser har omvandlats till 
kundorder räknas det omvandlade antalet av från prognosen.  
I rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, på fliken Behovsanalys finns kryssrutan ”Ackumulera 
prognos” för att få ovanstående som standardmetod. 
Metoden ”Högsta av order/prognos” gör att rutin 470 Behovsanalys fungerar som tidigare. 

 
Egenskapen ”Även förfallna prognoser” gäller numera även leveransplaner/prognoser från 
rutin 475 Leveransplaner/Prognoser. Tidigare kom aldrig förfallna leveransplaner/prognoser 
med i behovsanalysen. 
Standardvärde kan anges i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, på fliken Behovsanalys. 

 

470 Behovsanalys – Nyhet i sp10 
Ny egenskap ”Kommande inlev. räcker, varna” i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, fliken 
Behovsanalys. Egenskapen är standardmässigt markerad. Lämnas den omarkerad är det 
möjligt att alltid få förslag på uppkommet behov, även om inleveranser längre fram i tiden 
täcker behovet. 

 

471 Behov och planering 
Ny kolumn som visar disponibelt i tiden. Räknar av alla utleveranser fram till nästa 
inleverans.  

 
Rubriken Disponibelt har ändrats till Saldo. 

 

471 Behov och planering – Nyhet i sp06 
Fliken Översikt öppnar nu projektcentralen med den markerade ordern. 

 

475 Leveransplaner/prognoser – Nyhet i sp04 
Kund-, Artikel- samt Produktcentralen finns nu som ikoner i rutinens verktygslist. 

 

480 Inventering – Nyhet i sp08 
Det är endast en användare som kan skapa inventeringsanmodan åt gången. Vid val av Ny 
anmodan, går det att se om någon annan användare är inne i rutinen och skapar anmodan. 

 

482 Inköpstyper – Nyhet i sp06 
Vid markering av egenskapen "Orderpåföring vid inleverans" blir egenskapen 
"Kostnadsbokföring direkt vid inleverans" markerad. 

 

840 Rapportgenerator – Nyhet i sp07 
Rapporten Artikeletikett (ETAK) har nu register 58 Lager/artikel tillgängligt.  
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886 Avsluta order – Nyhet i sp09 
Vid makulering av rest undantas nu rader med handpenning. 

 

8130 Order – Nyhet i sp07 
Det går nu att visa information från register (Objekt Lu 212) i listkontrollen. 
 

8131 Order/Rader – Nyhet i sp07 
Det går nu att visa information från register (Objekt Lu 212) i listkontrollen. 

 
 

PDA solutions 
PDA Infostudio – Nyhet i sp07 
Kunder: 
Nu går det bara att se de företag du har fått behörighet för i rutin 874 Behörigheter. 
Lagerplats / artikel: 
Det finns nu en Lagerplats/artikelstudio.   
 

PDA Infostudio – Nyhet i sp10 

FRÅGA PRIS 
Ny rutin tillgänglig under Infostudior. Nu kan du smidigt och enkelt säkerställa 
kampanjpriser och prisetiketter genom att skanna artikelkoden eller EAN-koden.  

 

PDA Inköpsanmodan 
Inköpsanmodan skapad i PDA kan nu, snabbare och enklare, sökas fram via rutin 430 Inköp 
och 433 Inköpsberedning. Möjlighet finns att välja ursprung PDA och vilken signatur som 
skapat inköpsanmodan. 
 
Fliken "Rader" i PDA Inköpsanmodan har bytt namn till ”Bef.anmodan”.  
Nya fliken "Rader" visar de inköpsanmodan som hittills skapats. 

PDA Inleverans – Nyhet i sp03 
Lagt till möjlighet att visa artikel- och flerlagerregistret i listkontrollen. 

 

PDA Inleverans – Nyhet i sp07 
Vid inleverans går det nu att göra minusrapportering på en rad. 
I lagerplatsdialogen går det nu även att se lagerplatser som inte har något saldo i 
listkontrollen. 

 

PDA Inleverans – Nyhet i sp08 
Varning på maxantal i PDA Inleverans. Egenskapen anges i rutin 791 Lager/inköp fliken 
Inlev. 
Ny funktion, "Automatisk spara vid antalsändring". Egenskapen anges i rutin 791 PDA 
Lager, fliken Utleverans. 
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PDA Inleverans – Nyhet i sp10 
Ny sigillhantering. Ordern läses in till leveransregistret och sätter sigill när inköpsnummer 
har angivits. Inköpet behåller sigillet till dess att Verkställ eller Avbryt används.  

 

PDA Inventering – Nyhet i sp07 
Det går nu att visa information från Inventeringsrader (Lu 110) i listkontrollen. 

 

PDA Lageromföring – Nyhet i sp09  
Vid sökning av ”Från lpl” visas nu bara lagerplatser med saldo. 

PDA Lagerplatsomföring – Nyhet i sp09  
Vid sökning av ”Från lpl” visas nu bara lagerplatser med saldo. 

 

PDA Utleverans  – Nyhet i sp07 
Det finns en ny egenskap för PDA utleverans ”makulera restorder vid delleverans”. 
Egenskapen anges i rutin 791 Egenskaper / PDA Lager / utleverans.  

 

PDA Utleverans – Nyhet i sp09 
Ny egenskap ”Visa textrader” i rutin 791 Egenskaper, PDA Lager/utleverans. Används 
denna egenskap visas orderns textrader i listkontrollen. 

 

PDA Utleverans – Nyhet i sp10 
Nu finns möjligheten att välja blankettset på orderfliken.  
Flakmeter och kollislag kommer nu med vid koppling till TA-system.  
På fliken Avsluta räknades inte summan av volymen ut.   
Ny sigillhantering. Ordern läses in till leveransregistret först när du trycker på Fortsätt eller 
Parkera, då sätts även sigill på ordern. Ordern behåller sigillet till dess att Verkställ eller 
Avbryt används.   
I listkontrollen Rader finns följande två nya fält tillgängliga:  

#10001 Antal i plock 
#10002 Artikelsaldo - Antal i plock. 
 

414 PDA Utleverans – Nyhet i sp07 
Nu finns det koppling till TA-system från denna dialog. 

 

414 PDA Utleverans – Nyhet i sp08 
Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Utleverans ”Varna vid ej 
utlevererade rader”. Kontroll görs i PDA Utleverans vid Verkställ och i rutin 414 PDA 
Utleverans. 
Ny funktion, "Automatisk spara vid antalsändring". Egenskapen anges i rutin 791 PDA 
Lager, fliken Utleverans.  
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PDA Säljare  – Nyhet i sp04 
Det går nu att utleverera direkt i PDA Säljare. En kryssruta i dialogen styr om orderraden ska 
utlevereras direkt eller läggas som order. En ny egenskap i rutin 791 Egenskaper PDA Order 
styr om denna kryssruta ska vara förvald eller inte. 
 
 

Phone edition 
Behörigheter – Nyhet i sp05 
De menyval som inte har motsvarighet i Windows Pyramid kan nu behörighetsstyras med 
hjälp av rutin 874 Behörigheter, fliken Funktioner, valet Mobile Phone. 
 

F1-hjälp – Nyhet i sp05 
Ny F1-hjälp för modulen Phone Edition når du direkt via mobiltelefonen, under menyvalet 
System/Hjälp.  
 

Generellt  – Nyhet i sp08 
Via Inställningar finns möjlighet att styra sortering av menyvalen i alfabetisk ordning. 
 

Generellt  – Nyhet i sp09 
Knappen Fältväljaren är nu dold för de användare som saknar behörighet för denna. 
 

Artikelcentral – Nyhet i sp09 
Artikelcentralen hanterar nu artiklar där artikelkoden innehåller mellanslag. 

 

Kundcentral – Nyhet i sp09 
Nu går det att visa aktuell kunds serienummer med hjälp av serienummercentralen. 

 

Lager/artikelstudio – Nyhet i sp09 
Nu finns en Lager/artikelstudio i Phone Edition. Via en egenskap kan Lager/artikelstudion 
användas istället för Artikelstudion vid Materialrapportering. 
 

Kartsökning – Nyhet i sp07 
Kartsökning sker nu via Google Maps. Notera att i demomiljö på Windows kan kartbilden 
visas beskuren, men i mobiler och plattor visas den korrekt. 
 

Mobil Arbetsorder – Nyhet i sp05 
Förlängt längden på de rubriker som visas i arbetsorderlistan.  
 

Mobil Arbetsorder – Nyhet i sp07 
Nu går det att ange mätarställning på serviceorder. Mätarställningen registreras i 
orderstatusbilden och styrs av en ny egenskap.  
 
Kartfunktionen tar nu hänsyn till standardegenskapen vid klick på kartknappen. 
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”Visa info” i huvudbild. Om det finns flera telefonnummer i ett fält separerade med 
kommatecken, visas de var för sig som länkar. 
 
Rutinkod på poster som skapas i M-Arbetsorder sätts nu till ”63”. 
Avser: Transaktioner #3618 (Tidigare 9999), Ny order #3092 (Tidigare blank) 
 
Favoritvy: Alternativ vy för hantering av order  
Istället för att arbeta med bokningar mot order kan du, som ett alternativ, arbeta med att ange 
ordernr direkt och ha en lista över de senaste använda order. Då går det att fritt välja vilka 
order som det ska rapporteras mot. Däremot hanteras inte bokningar i detta fall. Vilken vy 
som ska visas anges genom att markera kryssrutan ”Visa favoritvy” under inställningar. 
 

Mobil Arbetsorder – Nyhet i sp09 
Tillkommit möjlighet att visa dokument kopplade till serviceorderns serienummer. 

 

Mobil Arbetsorder - Arbetsorderlista – Nyhet i sp10 
Ny egenskap för att visa obokade order (via projektstatus) för respektive signatur.  
Obokade order visas på leveransdag och inte på projektdatum som tidigare. Om enbart 
leveransvecka anges, exempelvis 1434, så används måndag i leveransveckan. Dock används 
i det fallet projektdatum om det ligger i samma vecka.  

 

Mobil Arbetsorder – Bekräfta order – Nyhet i sp08 
Nu finns möjlighet att ange vilken Projektstatus som ordern med automatik ska få när ordern 
bekräftas. Ny egenskap under Inställningar, 4.Huvuddialog, ”Sätt orderstatus Bekräfta”.  
 

Mobil Arbetsorder – Boka order – Nyhet i sp08 
Vid bokning via ”obokade order för arbetsgruppen” sätts nu arbetsgrupp och mappar på den 
nya bokningen. Detta gäller ”Boka till mig” som behåller arbetsgruppen på ordern och 
”Boka till annan” som anger arbetsgrupp enligt vald grupp.  
Vid val att boka om egen bokning till annan, märks bokningen som Ny.   
 

Mobil Arbetsorder – Boka om/Kopiera order – Nyhet i sp08 
Ny egenskap ”Byte av ansvarig vid ombokning/kopiering” finns i Inställningar 3. 
Arbetsorderlista. Tidigare egenskap ”Möjligt byta ansvarig på order” har ändrats och ingår 
nu i valen för denna nya egenskap. Listbox med följande val finns: 

Byt inte - kryssruta visas inte 
Valbart - omarkerad kryssruta som standard 
Valbart - markerad kryssruta som standard 
Byt ansvarig, men inte vid kopiering 
Byt ansvarig, även vid kopiering 

Byte av ansvarig på en order kan ske vid ombokning/kopiering av en bokning där signaturen 
samtidigt är ansvarig på ordern. 
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Mobil Arbetsorder - Materialrapportering – Nyhet i sp05 
Vid rapportering mot orderrad med budgeterat antal finns det nu en kryssruta för Visa 
”Makulera rest” under inställningar i mobilen.  
 
Serienummerartiklar hanteras nu. Serienummer väljs från rullgardinsmeny eller genom att 
ange serienummer. 
 
Kontroll av spärrade artiklar är nu införd. 
 
Decimalkomma kan nu användas i antalsfältet. 
 

Mobil arbetsorder - Materialrapportering – Nyhet i sp06 
Det är nu möjligt att rapportera artiklar där pris anges. Nya egenskaper: 
- Tillåt tilläggsartiklar med pris. 
- Föreslagen artikelkod för tilläggsartikel. Artikelkoden kan till exempel vara en streckkod 

som ger ”sortimentsvisning” för att ge ”menyval” för vanliga artiklar. 
 

Mobil Arbetsorder - Ny order – Nyhet i sp08 
Leveransadress från serienumret hämtas nu enligt egenskap i rutin 791 Egenskaper 
Serviceorder, fliken Allmänt.  
Nu är det möjligt att skapa en ny serviceorder och hämta kund genom att söka fram aktuellt 
serienummer. 
Serienumren sorteras nu i första hand på benämning och i andra hand på serienummer. 

 

Mobil Arbetsorder - Ny Order – Nyhet i sp09 
Vid nyregistrering av order är det nu möjligt att först söka fram ett serienummer och därefter 
välja kund. 

 

Mobil Arbetsorder - Ny order – Nyhet i sp10 
Leveransadressen som visas vid ny order tar nu hänsyn till egenskapen "Lev.adress från 
serienr" i rutin 791 Egenskaper Serviceorder. 
Nu finns möjligheten att välja leveransadress på nya order. 

 

Mobil Arbetsorder - Orderlistan – Nyhet i sp05 
Det är nu möjligt att ange mer än en projektstatus för ”Visa order med status”. I orderlistan 
får varje projektstatus en egen rubrik. 
 

Mobil arbetsorder – Orderlistan – Nyhet i sp06 
Det är nu möjligt att ange att få överlämna eller kopiera uppdrag till någon annan. 
Nya egenskaper:  
- Tillåtet flytta/kopiera egen bokning till annan. 
- Tillåtet flytta/kopiera alla bokningar. 

 
I samband med att bokning flyttas/kopieras kan även ansvarig bytas i följande fall: 
- Egenskap ”Möjligt byta ansvarig” ska vara markerad. 
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Uppdraget som flyttas/kopieras avser ansvarig på ordern eller är ”Sign för obokad” 
eller att Ansvarig på ordern är blank 

 

Mobil Arbetsorder - Orderlistan – Nyhet i sp08 
”Sök” i favoritvyn är nu flyttad högst upp, för att alltid ligga på samma plats. 
Ny egenskap i Inställningar 3 Favoritvy, som gör det möjligt att ställa in vilka datanummer 
som används för att söka fram order. Om inget anges, används ordernummer och 
projektnamn som standard. 
Utökat antalet order kan lagras i favoritlistan, då egenskapen Favoritvy i Inställningar 
används. 
Bokningar som lagts i rutin 617 Resursbokning utan att vara kopplade till order visas nu 
endast om kryssrutan Kalenderposter har markerats. 

 

Mobil Arbetsorder - Orderrapportering – Nyhet i sp08 
Möjlighet att via Inställningar, 4.. F7-texter på huvuddialogen, styra vilka F7-texter som ska 
visas på arbetsordern. 
Ny inställning 4.Huvuddialog, Kartsök med orderns lev.adress, som styr om kartfunktionen 
ska välja adress utifrån standardinställningar i Phone Edition eller använda orderns 
leveransadress. 
Nu finns en begränsning på max 70 tecken för textrader. 
I huvudmenyn kan orderns rader visas i lista nederst om Inställning, 4 Huvuddialog, ”Visa 
orderrader” har markerats. Under 8. Materialrapportering och 7.1. Tid kan de rader som 
rapporteras på i realtid visas i lista.  
Om inledande/avslutande texter angavs, sparades inte projektstatus.  

 

Mobil Arbetsorder - Orderstatus – Nyhet i sp05 
Om en order har projektstatus som har avslutskod ”Avslut, rapportering spärrad” så kan 
projektstatus inte ändras. Undantaget är om inloggad användare har behörighet att sätta 
denna status, då får användaren även ändra den.   
 

Tidrapportering – Nyhet i sp05 
Ny tidrapport: Visar nu inte rapporteringar som avser frånvaro i rullgardinsmenyn ”Aktuella 
rapporteringar”. 
 

Tidrapportering – Nyhet i sp10 
Även överförda kostnadstransaktioner visas nu. De är markerade med * och är inte klickbara. 
 

Mobil Arbetsorder – Tidrapportering – Nyhet i sp08 
Om tidkod anges utan att välja projektrad, används nu egenskapen ”Föreslå ny orderrad 
”från rutin 791 Egenskaper Tidrapportering. Alternativet ”Föreslå ny orderrad” ger alltid ny 
rad och ”Föreslå inte ny rad” ger endast ny rad om raden inte redan finns. 
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Serienummercentral – Nyhet i sp08 
Nu finns det en Serienummercentral för arbetsorder. Knappen Serienr blir tillgänglig när en 
order är en serviceorder kopplad till ett serienummer. Information om serviceorder, 
serviceåtgärder, underhållsavtal kan visas. Karta och fältväljare kan användas 

 

Mobil arbetsorder – Uppdrag – Nyhet i sp06 
Skapar nu katalogen ”pictures” under datakatalogen om den inte finns.  
Observera att inställningar för Phone Edition ska använda UNC-sökvägar för att säkert få 
filnamn som kan användas i alla miljöer. 

 
 

Prisinläsning 
F1-hjälp – Nyhet i sp05 
F1-hjälp är nu helt omarbetad för modulen 

 

734 Rabattbrevsinläsning 
I dialogen Redigera filbeskrivning som öppnas via rutin 734 Rabattbrevsinläsning, finns en 
ny knapp, Kopiera. Knappen har samma funktion som i rutin 735 Prisinläsning och rutin 736 
Inläsning avtalspriser.  

 
Nu finns det möjlighet till direktinläsning i rutin 734 Rabattbrevsinläsning genom markering 
av kryssrutan ”Direktinläsning”. 
 
Nu finns möjlighet att läsa in rabattbrev mot flera olika leverantörer samtidigt. 

 

734 Rabattbrev inläsning – Nyhet i sp05 
Exportera är en ny funktion under menyn Arkiv. Här packas och skickas följande till 
Unikum: Kod, inläsningsfil, fillayout, samt egenskaper. 

 

735 Prisinläsning 

REDIGERA FILBESKRIVNING 
Nu finns möjlighet att beräkna butikspris vid prisjustering. I fliken Egenskaper finns nu 
gruppboxen Butikspris om modul Kassa är installerad och någon av metoderna 1, 3, 5, 7 
eller 8 har valts på fliken Prisjustering. 

NAMNBYTE PÅ FLIK 
Fliken Metod har bytt namn till Prisjustering. 

FLIKEN FILBESKRIVNINGAR 
Listboxen Metod har placerats i gruppboxen Prisjustering. Listboxen är nu endast ett 
informationsfält som visar vilken metod som valts på fliken Prisjustering. 

FLIKEN PRISKALKYLERING 
På fliken finns nu fälten ”Avrunda inköpspris/kalkylpris” och ”Avrunda grundpris” och 
kryssrutan Fast inköpsrabatt. 
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ARBETSREGISTRET 
Knappen Priskalk, här finns nu radioknapparna ”Använd inköpspris som inköpspris” och 
”Använd baspris som inköpspris” tillgängliga. Motsvarande radioknappar finns i rutin 740 
Priskalkylering, i dialogen som öppnas via knappen Priskalkylering.  

 

735 Prisinläsning – Nyhet i sp03 
Fliken Arbetsregister, ny knapp ”Ta bort alla” för att ta bort alla arbetsregister. 
 

735 prisinläsning – Nyhet i sp05 
Exportera är en ny funktion under menyn Arkiv. Här packas och skickas följande till 
Unikum: Prisbok, inläsningsfil, fillayout, samt egenskaper. 

 

735 prisinläsning – Nyhet i sp06 
Nytt fält har tillkommit i Prisoptimering, för att avrunda grundpris. 
 
Inläsning av eget fält är nu utökat till 550 tecken. 
 
Prisoptimering sker nu via dialog, på samma sätt som vid priskalkylering. 

 

735 Rabattbrev 
Rabattbrevskoden utökad till 25 tecken.  

 

736 avtalspriser inläsning – Nyhet i sp05 
Exportera är en ny funktion under menyn Arkiv. Här packas och skickas följande till 
Unikum: Typ, inläsningsfil, fillayout, samt egenskaper. 

 

Importfunktion – Nyhet i sp07 
I servicepack 5 kom möjligheten att exportera rabattbrev, prisbok och avtalspriser med 
tillhörande layout och inläsningsfil. Nu blir det även möjligt att importera ovanstående. Det 
är nu möjligt att skicka kompletta inläsningar mellan olika bolag, samt till Unikums support 
för enklare ärendehantering.  
Detta finns tillgängligt under Arkiv-menyn i respektive dialog. 
Gäller följande rutiner: 

734 Rabattbrevsinläsning Importerar Rabattbrev, layout, inläsningsfil. 
735 Prisinläsning  Importerar Prisbok, layout, inläsningsfil. 
736 Inläsning avtalspriser Importerar Typ, layout, inläsningsfil.  
 
 

737 Sidoregisterstudio – Nyhet i sp04 
Möjlighet till flerval tillagd i listkontrollen. 
 

738 Artikelregister-städning – Nyhet i sp04 
Möjlighet till flerval tillagd i listkontrollen. 
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PTC-uppdrag - Prisinläsning 
Nu finns möjlighet att lägga till PTC-uppdrag för Prisinläsning i rutin 850 PTC Monitor. 

 

870 Systemuppläggning – Nyhet i sp03 
Sidoregistren Lu -110 (Artiklar) och Lu -157 (Leverantörspriser) kan nu loggas. 

 
 

Produktkonfiguratorn 
750 Produktkonfigurator– Nyhet i sp08 
När konfigureringen av orderrader startas från en orderrutin, hämtas artiklarnas 
utlandsbenämningar enligt kundens språkkod. 

 

751 Registervård Konfigurator 
Ny kryssruta ”Multiplicera med antal” under variabler, som styr om variabelvärdet ska 
multipliceras med antal i rutin 750 Produktkonfigurator. 

 
Ny kryssruta ”Visa saldo”, för att visa saldo i rutin 750 Produktkonfigurator. Tillämpligt på 
visning av alternativ i listkontroller, radioknappar, kryssrutor och listboxar. 
Nya möjligheter att påverka en variabel vid tilldelning. 

 
$ITEMS tilldelar antal från listkontrollens antalsfält till variabeln. 
$CLEAR tömmer variabeln. 
 

Möjlighet att i F7-texten som visas på ett val, översätta variabler för att kunna se värden i 
klartext. Skriv #Variabelnamn# som ersätts med variabelns värde vid presentation av texten i 
rutin 750 Produktkonfiguratorn. Även fält från artikelregistret kan läggas ut, exempelvis 
#1021#. 

 
Möjlighet att kunna ange fastpriser per valuta, med undantag för om Beräkna normalpris 
används. 

 
 

Projekt 
110 Projekt – Nyhet i sp03 
Under menyknapp CRM/Säljstöd finns nu en ny knapp för Avisering för att lägga till 
automatisk e-post / sms / aktivitetsavisering då projektstatus ändras. 

 

110 Projekt – Nyhet i sp04 
Hämta mall/offert. Kan numera även behålla konto vid mall/offert.  Om kryssrutan "Behåll 
konto och kontodimensioner" är markerad så sker ingen ändring av konto och dimensioner. 
Är kryssrutan däremot omarkerad hämtas försäljningskonto och dimensioner enligt standard. 
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110 Projekt – Nyhet i sp05 
Snabbsök för att söka fram ny kund har införts i Byt kund-dialogen. 
 
Funktionen Kalkylera order har förändrats. Nu visas endast rader som ej är rapporterade när 
du väljer att kalkylera order. 

 

110 Projekt – Nyhet i sp06 
Nu går det inte att registrera debiterbara rader på projekt med ej debiterbar projekttyp. 

 
Vid val av Ny mall, initieras mallen med värden från projekttypen. 

 
På offertblanketten finns nu tillgång till Hus/Rotavdrag i delformatet Totalsummor. 

 

110 Projekt – Nyhet i sp07 
Fliken Inköpsanmodan är inte längre tillgänglig vid registrering av mall eller offert. 
 
Sökfältet Kundkod visar nu inte längre avregistrerade kunder. 
 
Vid omvandling av offert till projekt med nytt ordernr ändras numera radnummer endast om 
det finns en offertrad med ersättningsartikel. 

 

110 Projekt – Nyhet i sp08 
Vid hämta mall numreras orderraderna bara om, i de fall någon rad i mallen har 
ersättningsartikel. 
Vid registrering av offert kommer nu även kundprospekt upp i snabbsök. 
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
Då lager ändras på en rad med tillhörande inköpsanmodan uppdateras även inköpsanmodan 
och meddelande om detta visas. Om anmodan redan är överförd kan ingen ändring ske. 

 

110 projekt – Nyhet i sp10 
Vid registrering av setartikel måste inte Lev.vecka anges.  

 

8130 Order – Nyhet i sp04 
Projektgruppscentralen är nu tillgänglig från denna studio. 

 
 

Redovisning 
8151 Verifikatradsstudio – Nyhet i sp06 
Det är nu möjligt att ange flera budgetar vid en sökning som sträcker sig över flera 
bokföringsår. 
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8152 Saldostudio – Nyhet i sp05 
Nya specialfält för att kunna jämföra värden i år mot förra året och året innan har tillkommit:  

#20032 Årstotal (inkl akt period) 
#20033 Årstotal (inkl akt år-1) 
#20034 Årstotal (inkl akt år-2) 
#20041 Aktuell period (år-1) 
#20042 Aktuell period (år-2) 
#20043 Aktuell period (-1 år-1) 
#20044 Aktuell period (-1 år-2) 

Se vidare i F1-hjälpen för mer information. 
 

8154 Specialsaldostudio 
Ny kryssruta ”Använd datummakron” som gör det möjligt att ange datummakron istället för 
datum i fälten i gruppboxarna ”Period utfall från/till”, ”Jämförelseperiod utfall från/till” och 
fältet ”Ack. till och med ” i gruppboxen ”Budget”. Dessa gör det möjligt att spara flikar och 
tickers som visar utfall för rullande perioder. 

SKRIV URVAL 
Nya specialfält på Specialrapporten (SEDI) för diffprocent och relationsprocent. 

 

8154 Specialsaldostudio – Nyhet i sp07 
Det är nu möjligt att ange ett eller flera preliminärverifikat vid sökning. Beloppen från 
preliminärverifikaten kommer att ingå i beloppet som visas i kolumnen Utfall ack. 

 

8154 Specialsaldo – Nyhet i sp08 
Sökkriterierna i studion används nu också vid urvalet av preliminärverifikatrader. 

 

8230 Budgetstudio - 8231 Budgetradstudio 
Nya studior för att ge överblick över innehållet i budget/budgetrader.  
För att en användare ska få upp en budget/budgetrad i listkontrollen krävs behörighet på 
budgethuvudet/budgetraden eller inloggning som systemadministratör. 
 

921 Preliminärverifikat – Nyhet i sp06 
Det är nu möjligt att registrera preliminärverifikat med flera dimensioner än enbart objekt 
och avdelning. 

 

931 Skattedeklaration – Nyhet i sp05 
Knappen momskontroll. Nu hämtar momskontrollen momssatserna från rutin 831 Moms och 
presenterar dem i fallande storleksordning. Maximalt fyra olika momssatser kan visas.  

 

960 Konto  
Ny egenskap för att per konto styra inmatningsegenskap på fältet Antal. Fältet förekommer i 
rutinerna 910 Registrera verifikat, 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura, 314 
Inköpspåför faktura och 315 Avstäm faktura. Egenskaperna följer samma struktur som 
inmatningsegenskaperna för dimensioner, dvs. det är möjligt att göra fältet Antal, tvingande 
eller förbjudet om ett visst konto används. 
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981 Ingående balanser – Nyhet i sp06 
Ny egenskap Automatisk ackumulering som medför att ingående balans för objekt och 
avdelning summeras till huvudkontot. 
 

991 Reskontraavstämning 
Ny rutin som samlar arbetsmomenten vid reskontraavstämning. Här görs avstämning mellan 
konto och reskontra. En gemensam huvudbok görs för samtliga konton. Misstämmer 
reskontran med huvudboken finns möjlighet att göra ett antal automatiska kontroller. De 
studior som vanligen används för att söka misstämningar, finns tillgängliga i rutinen med 
automatiskt inställt urval och överskådligt resultat. 
 

991 Reskontraavstämning – Nyhet i sp06 
Under fliken Automatisk avstämning, finns nu en avvikelsegräns som gör det möjligt att 
utesluta poster som har en mindre differens än avvikelsegränsen. 

 

9890 Ändra grupp av konton 
Ny dialog som gör det möjligt att ändra flera poster på en gång. Kommer exempelvis till 
användning om användaren vill sätta undantag för hämtning av dimensionsvärden på en 
grupp av konton. 

 
 

Redovisning PLUS 
910 Registrera verifikat – Nyhet i sp03 
Egenskapen ”Autostart av projektredovisning i 910" i 980 Bokföringsår gör det möjligt att 
välja om orderpåföringsdialogen ska visas med automatik när objektsfältet passeras. 

 

8154 Specialsaldostudio 
Studion är flyttad till Pyramid standard. Läs mer om nyheterna i avsnittet om rutinen under 
rubriken Övrigt Standard. 

 
 

Reklamation 
440 Reklamation – Nyhet i sp05 
Sökning på ordernr går nu via rutin 8131 Order/radstudio. 
Sökning på inköpsnr går nu via rutin 8141 Inköp/radstudio. 
 
På blanketterna är registren för order/orderrader samt inköp/inköpsrader tillgängliga. 
 

440 Reklamation – Nyhet i sp07 
Det gick inte att skicka leverantörsblanketterna via e-post till leverantörens kontakt. Det är 
nu möjligt att göra separata inställningar på skrivaren för reklamationsblanketterna avseende 
leverantör. 

 
Det är nu möjligt att via åtgärder skapa ersättningsleverans till kund utan att ordernr för 
reklamationen är angivet. 
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Ny funktionalitet för sökning av ordernummer på kundreklamation. Ange artikelkod för 
reklamationsraden och komplettera med ordernummer via knappen F3 i fältet Reklamerat 
antal. Dialog visar kundens senaste order. Även befintliga reklamationsrader kan 
kompletteras i efterhand. 

 

764 beslutskoder kundreklamation – Nyhet i sp05 
Utlandsbeteckningar kan nu anges för beslutskoder. 
 

790 Nummerserier – Nyhet i sp05 
Nummerserier för reklamation kan registreras. Vilken som ska användas anges i rutin 791 
Egenskaper Reklamation. 
 

791 egenskaper reklamation – Nyhet i sp05 
Nummerserier för kunds respektive leverantörs reklamation kan anges. 

 
 

Serienummer/Serviceorder  
Reservation och utleverans av serienummer 
Det finns nu två listkontroller i dialogen för reservation respektive utleverans av 
serienummer. Listkontrollen till vänster visar Lediga serienummer. Du kan även välja att se 
lediga serienummer i övriga lager med hjälp av listboxen lager ovanför listkontrollen. 
Listkontrollen till höger visar de serienummer som är reserverade. 

 

Utleverans – Nyhet i sp08 
Lagt till kortkommande ALT+R för att nyregistrera serienummer och ALT+Ä för att stänga 
dialogen. 

 

Övrigt – Nyhet i sp07 
Fältet Anmärkning (#1687) är nu förlängt till 70 tecken. 

 

110 Projekt – Nyhet i sp10 
Om du har egenskapen reservation av serienummer vid orderläggning visas nu 
serienummerdialogen även vid registrering av setartikel.   

 

410 Order 
Ny knapp som öppnar dialogen för att reservera serienummer. 
 

410 Order – Nyhet i sp10 
Om du har egenskapen reservation av serienummer vid orderläggning visas nu 
serienummerdialogen även vid registrering av setartikel.  

 

431 Inleverans – Nyhet i sp10 
Inköpspris i rutin 431 Inleverans uppdateras från serienummer. Om du vill inleverera till 
olika kostnader måste fortfarande olika inleveranstransaktioner skapas.  
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780 Blankettset – Nyhet i sp09 
Nu finns möjlighet att ange blankettvariant på serviceorderblanketter. 

 

791 Egenskaper Serienummer – Nyhet i sp03 
Ny egenskap ”Uppdatera orderrad med antal reserverade serienummer” finns i rutin 791 
Egenskaper, Serienr. Denna egenskap tas sedan hänsyn till i reservationsdialogen för 
serienummer vid orderläggning. I reservationsdialogen finns även möjlighet att ändra 
inställning för den aktuella ordern. 

 

7510 Serviceorder 
Nu finns offerthantering i rutin 7510 Serviceorder. Offerthanteringen fungerar på samma sätt 
som i övriga orderrutiner. 
 
Om en serviceorder registreras på ett serienummer kopplat till en annan kundkod ges 
information om att det är fel kund på serienummer. Därefter kan justeringar göras så kund 
ändras på serienumret eller på serviceordern. Vilket alternativ som ska vara förvalt anges i 
rutin 791 Egenskaper Serviceorder, fliken Allmänt, listboxen ”Åtgärd då kund på order inte 
är samma som kund på serienummer”. 

 
På Fakturabilagan (FABI) går det nu att få fram det serienummer som angetts i 
orderhuvudet. I delformat Projekthuvud kan fältet Serienummer #1615 läggas ut.  

 
Radioknappen Budgetering har bytt namn till Order. I rutin 781 Projekttyper heter 
egenskapen därmed Order förvalt. 

 
Det är nu möjligt att skriva ut serviceorderblanketter i rutin 8013 Projektcentralen, via 
knappen Dokument. Gäller även offerter.  

 
Det är nu möjligt att skriva ut plocklistor (PLOK). 

 

7510 Serviceorder – Nyhet i sp05 
Snabbsök för att söka fram ny kund har införts i Byt kund-dialogen. 
 
Nu tillåts acontofakturering av serviceorder. 
 
Nu förändrat så att servicegaranti inte anges på serviceorder, då egenskapen Garantidagar 
Serviceorder är 0 eller blank. 
 
Funktionen Kalkylera order har förändrats. Beloppen uppdateras nu korrekt efter kalkylering 
med rabatt. 

 

7510 Serviceorder – Nyhet i sp06 
Sidoinformation Beräkna på fliken Rader är numera inte tillgängligt för kategori 4 artiklar. 

 
Om artikel är under inventering och ut/inleveranser är spärrade ska inte antal kunna ändras 
på befintliga rader vid rapportering. 
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7510 Serviceorder – Nyhet i sp07 
Nu finns det koppling till TA-system från denna dialog. 
 

7510 Serviceorder – Nyhet i sp08 
Vid registrering av offert kommer nu även kundprospekt upp i snabbsök. 
Rättat så att det går att registrera offert på ett kundprospekt. 
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
Då lager ändras på en rad med tillhörande inköpsanmodan uppdateras även inköpsanmodan 
och meddelande om detta visas. Om anmodan redan är överförd kan ingen ändring ske. 

 

7510 Serviceorder – Nyhet i sp09 
Egenskapen för att visa transaktioner på faktura finns nu direkt i orderhuvudet samt på 
raderna. Fungerar nu på samma sätt som i övriga orderrutiner. 

 

7510 Serviceorder – Nyhet i sp10 
Om du har egenskapen reservation av serienummer vid orderläggning visas nu 
serienummerdialogen även vid registrering av setartikel.  

 

7570 Serienummer 
Det finns nu en ny bläddringsfunktion för bläddring mellan serienummer. Använd F11 och 
F12 eller ikonerna i menyn för att bläddra. 
 
Serviceregistrering är en ny textgrupp som kan anges på ett serienummer. Denna text kan 
innehålla instruktioner som ska visas vid registrering av en serviceorder. Texten anges via 
ikonen för anteckningsblock i menyn. 

 
Ny kryssruta på fliken Kund som visar om serienummerindividen är utlevererad eller inte. 
 

7570 Serienummer 
Nytt fält #1652 Inköpstransaktionsnummer. 
 

7575  Underhållsservice – Nyhet i sp08 
Egenskapen, Lev.adress från serienr, i 791 Egenskaper serviceorder gäller nu även då 
serviceorder skapas från rutin 7575 Underhållsservice.  
 

7575 Underhållsavtal – Nyhet i sp09 
Nu går det att lagra vilken arbetsgrupp som är ansvarig för ett underhållsavtal. 
Arbetsgruppen sparas på serviceordern i samband med att order skapas i denna rutin. 
Ny möjlighet att söka fram underhållsavtal baserat på vem som är registrerad som ansvarig 
för avtalet. 
När en serviceorder skapas lagras servicens beräknade startdatum på serviceorderhuvudets 
fält för Beräknad start. 
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Serviceorderns fält ”Beräknad klar” beräknas nu utifrån orderns Beräknade start + antal 
leveransdagar enligt egenskap. 
Fältet ”Senaste service” på underhållsavtalet har bytt namn till ”Senaste serviceorderdatum” 
och innehåller precis som tidigare det datum då serviceorder senast skapades i rutin 7575 
Underhållsavtal. 
Nytt fält ”Senaste utförda service”. I detta fält lagras det datum då den senaste serviceordern 
utlämnats eller klarrapporterats. Om en serviceorder både klarrapporteras och utlämnas, 
lagras serviceorderns klarrapportdatum på underhållsavtalet.  
Fältet ”Senaste utförda service" går att använda för att söka fram underhållsavtal. 
Vid klick på knappen ”Räkna fram servicedatum” räknas nu endast fältet "nästa 
servicedatum" fram. Fältet "senaste servicedatum" förblir oförändrat. 
 

840 Rapportgenerator 
Dessa rapporter har fått ny layout: 

Serviceorder (GBSO) 
Klarrapport (GBKR) 
Felrapport (GBFR) 
Fraktsedel felrapport (GBFS) 
Kostnadsförslag (GBKF) 
Utlämningsrapport (GBUR) 
 

För att använda dessa nya layouter behöver respektive blankett återställas i rutin 840 
Rapportgenerator. 

 

840 Rapportgenerator – Nyhet i sp03 
Nu kan beräkningar göras i blankettfoten på rapport Kostnadsförslag (GBKF). 

 

840 Rapportgenerator – Nyhet i sp04 
Delformat Serienummer är tillagt på rapportformat Plocklistor (ORPL). 

 

8010 Kundcentral – Nyhet i sp04 
Ny knapp i Serviceanmälan för att visa kopplade resursbokningar. Observera att en 
serviceorder måste ha skapats först, innan resursbokning är möjlig. 
 

8010 Kundcentral – Nyhet i sp06 
Nu finns möjlighet att skapa ny serviceoffert från kundcentralen. 

 

8013 Order/Projektcentral – Nyhet i sp08 
Om en Serviceorder (GBSO) skrivs från centralen, visas nu uppgifter från register Kontakter 
(lu 47).  
Om fakturan är skapad från en serviceorder går den numera att förhandsgranska i rutin 8013 
Order/Projektcentral.  
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8019 Kund-Prospektcentral – Nyhet i sp08 
Ändrat så att även Serviceofferter syns i denna central, på fliken Offerter.  
Nu går det att skapa Serviceoffert från Kundprospektcentralen med knappen Ny offert, 
Offert/Serviceorder.  

 

8070 Serienummercentral – Nyhet i sp03 
Ny flik för att visa serviceofferter. 

 

8070 Serienummercentral  – Nyhet i sp08 
Flik Serviceanmälan, Ny serviceanmälan. Om personal i rutin 721 Personal är markerad som 
inaktiv visas dessa inte i fältet Ansvarig.  

 

8188 Serienummer/serviceorder – Nyhet i sp07 
Det går nu att lägga ut info från register Orderhuvud (lu 30) i listkontrollen Serviceorder. 

 

8190 Serienummer  – Nyhet i sp07 
Det går nu att lägga ut info från register Kundartiklar (lu 18) i listkontrollen. 

 

8091 Serviceorder/Radstudio – Nyhet i sp06 
Nu visas även serviceofferter i denna studio. 

 

8162 Aktivitetsstudion – Nyhet i sp05 
Nu möjligt att öppna serviceanmälan från denna studio, genom att klicka på Öppna aktivitet. 

 
 

Tidrapportering 
3510 Tidstämpling – Nyhet i sp03 
Vid frånvarorapportering finns möjlighet att beräkna utstämplingstiden för att komma upp i 
normaltid för dagen. 

 

3510 Tidstämpling – Nyhet i sp04 
Schemaegenskap ”Övertid enbart vid full dag” kan även korrigera stämplingar på schema 
som löper över dygnsskifte. 
 

3515 Tidrapportering – Nyhet i sp04 
Möjlighet att lösenordsskydda tidrapportering för signatur. 
Markera ”Ange lösen för signatur” i rutin 791 Egenskaper Tidrapportering, fliken 
Stämpling/listor. Rapportering på andras signaturer kräver då att signaturens 
inloggningslösen till Pyramid anges. Egenskapen gäller för både rutin 3510 Tidstämpling 
och 3515 Tidrapportering. 
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3515 Tidrapportering – Nyhet i sp05 
Även vid lösenordskontroll har användare med attestbehörighet i någon av rutinerna 3511 
Efterkontroll, 3516 Projektattest, 3517 Avdelningsattest, 3518 Löneattest möjlighet att 
korrigera andra signaturers tidrapporter. 
 

3515 Tidrapportering – Nyhet i sp06 
Ny knapp ”Överförda” på kostnadsfliken som visar överförda kostnadstransaktioner under 
innevarande vecka, datumintervall.   
 

3516 Projektattest – Nyhet i sp07 
Vid justering av tidrapportering, kommer i första hand en befintlig orderrad att föreslås vid 
byte av ordernummer eller tidkod. Tidigare föreslogs alltid att en ny orderrad skulle skapas. 
 

3572 Tidrapportmallar – Nyhet i sp05 
Nu finns möjlighet att skapa mallrader för samma ordernummer och tidkod flera gånger, så 
länge de refererar till olika radnummer på ordern. 

 
 

Uthyrning  
840 Rapportgenerator 
Dessa rapporter har fått ny layout: 
 

Bokningsbekräftelse (HYBE) 
Återlämningskvitto (HYIN) 
Utlämningskvitto (HYUT) 

 
För att använda dessa nya layouter behöver respektive blankett återställas i rutin 840 
Rapportgenerator. 

 

841 Skrivare – Nyhet i sp08 
Nu ändrat standardmeddelande och mottagare som föreslås, då hyresblanketter skickas med 
e-post.  

 

8013 Order/Projektcentral – Nyhet i sp08 
Hyresordertext och orderradstext visas nu även för hyresorder. 

 

8510 Hyresorder 
Ny knapp som öppnar dialogen för att boka hyresindivider för aktuell hyresrad. 

 
Det är nu möjligt att skriva ut Uthyrningsblanketter i rutin 8013 Projektcentralen, via 
knappen Dokument.  

 

8510 Hyresorder – Nyhet i sp06 
Om artikeln är under inventering och ut/inleveranser är spärrade ska inte antal kunna ändras 
på befintliga rader vid debitering. 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


PBS341A_n.doc  2015-09-08 
 
 

 
        PBS341A_n.doc / Sid 96 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4798  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

8510 Hyresorder – Nyhet i sp07 
Nu uppdateras hyresordern med ”städas” i samband med kontantbetalning vid engångshyror.   

 

8510 Hyresorder – Nyhet i sp08 
Projekttypen hämtas från rutin 791 Egenskaper/Uthyrning. Om egenskapen är blank hämtas 
den istället från kunden.   
Ändring av antal på en redan utlevererad orderrad tog inte hänsyn till egenskapen Utleverera 
artikelrad.  

Knappen för F7-text visade inte om ordern hade kopplad text. Detta är nu åtgärdat. 
 

8511 Preliminärbokning 
Ny knapp som öppnar dialogen för att preliminärboka hyresindivider. 

 

8512 Återlämning – Nyhet i sp08 
Lagt in spärr på antalsfältet om raden redan är återlämnad. Om en rad av misstag återlämnats 
och antalet önskas ändras, hämta då fram den återlämnade raden, radera återlämningsdatum 
och återlämna därefter på nytt.  

 

8213 Individ/bokningar – Nyhet i sp08 
Nu går det att visa information från serienummerregistret i den högra listkontrollen.  

 

8214 Hyresindividstudio 
Ny studio som visar samtliga hyresindivider samt nästkommande bokningar. Denna studio 
kan även anropas från rutin 8510 Hyresorder på radnivå, via F4 från fältet Hyresartikel. 
 

 

Valutaorder 
Utleverans/Rapporteringsrutiner – Nyhet i sp08 
Vid rapportering mot valutaprojekt används valutakursen från rapporteringsdatumen för 
värdering i systemvaluta. 

 
 

Variantartiklar  
472 Variantartiklar 
Rutin 472 Variantartiklar har fått förbättrade funktioner.  
Vid uppdatering av variantartiklar väljs nu vilka varianter som ska uppdateras i en 
listkontroll där valfria fält från artikelregistret kan läggas till med hjälp av verktygspaletten. 
 
Vilka fält som ska uppdateras markeras via inmatningsfältets ledtextknapp. 
 
Möjlighet finns nu att från rutinen uppdatera variantartiklarnas valuta- och leverantörspriser. 
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472 Variantartiklar – Nyhet i sp08 
Vid avmarkering av en variantartikel, med historik, i variantmatrisen spärras inte längre 
artikeln.  

 

472 Variantartiklar – Nyhet i sp09 
Fliken Variantdata, knappen Leverantörspriser. Vid ändring av leverantörens artikelkod 
(#5711) i leverantörsprisregistret uppdateras nu även leverantörens artikelkod (#1042) i 
artikelregistret.   
 

472 Variantartiklar – Nyhet i sp10 
Kommando Ändra grundartikel. Då du vill lägga till fler varianter på fliken Variant visas en 
dialog för att kunna välja vilken artikel som data ska hämtas från. Om det inte finns några 
artiklar att visa kommer de nya artiklarna som skapas att registreras som lagerförda artiklar. 
Kommando Ändra grundartikel. På flik Variantdata är listkontrollen uppdaterad med att visa 
alla prisfält. För att få dessa nya fält behövs listkontrollen återställas eller så rekommenderas 
att prisfälten manuellt läggs till. När du klickar på knappen Uppdatera variantartiklar och har 
gjort någon ändring i ett prisfält visas meddelande om att kontrollera uppdaterade priser. I 
dialogen ska endast de värden du angivit själv visas i de fält som är markerade för ändring. 
Övriga fält ska visas blanka. 

 

467 lageromföring – Nyhet i sp03 
Variantmatrisen är nu tillgänglig i rutin 467 Lageromföring. 

 

791 Egenskaper Variantartiklar 
”Förslag på leveransvecka vid orderläggning” är en ny egenskap för variantartiklar.  
Är egenskapen markerad ges förslag på leveransvecka vid orderläggning även för 
variantartiklar. Detta gäller förutsatt att egenskapen ”förslag lev.vecka” är markerad på 
projekttypen i rutin 781 Projekttyper. 

 

840 Rapportgenerator – Nyhet i sp03 
Nya rapportformat: 

Lageromf. plocklista variant (LALOV) 
Lageromf. beställning variant (LALOBV) 
Lageromf. följesedel variant (LALOFV) 

 

8020 Utskriftcentral – Nyhet i sp10 
När du sparar mall för rapporten ALVA, Variantartiklar, sparas nu även inställningen 
Matrisutskrift. 

 

WTS/Web Service 
Web Service 
Stöd för multipla WTS-tjänster samt autentisering.  
Läs mer i Installationshandbok moduler för version 3.41A på www.unikum.se, under 
Kundsupport Artiklar A-Ö.  
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