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Pyramid Business Studio 4.14A04L
Klientinstallationer och övriga installationer
PHONE EDITION 4 OCH PBS WEBB

Ny version av respektive installationsprogram med tillhörande webdata.dat måste installeras
på webbservern. De nya versionerna innehåller rättningar i webbapplikationerna.

PBS Webb
Anpassningar

Konsultanpassningar lästes i vissa fall inte in i korrekt ordning i PBS Webb och Phone Edition.

Övrigt

Vid inloggning via URL-ändelsen Pyramid/Login fungerade inte bilder och nerladdning av filer
om man anslöt till webservern via tex en reverse proxy eller lastbalanserare.

Rutinbehörighet
874 Behörighet

Nu finns behörighetskontroller i listkontrollernas verktygspalett på webben.

Grundregister och System
791 Egenskaper Pyramid

Rättat en bugg i lösenordshantering för testa skicka mejl.

871 Användare

Om man tar bort egenskap systemadministratör och sparar, får man nu en fråga om man även
vill radera användarens ”full behörighet” från rutin 874 Behörigheter.

E-Line

3920 Orderinläsning

Kontroll av organisationsnummer/personnummer gjordes inte korrekt när ordern skickades
till Pyramid.

Kedjemodulen
8111 Artikelstudio

Kontroll av butiksaldo gav systemfel.

Order/Lager/Inköp
430 Inköp

I dialogen för automatinköp kunde artikelcentralen öppnas med fel artikelkod.

Benämning 2 hämtades inte från leverantörspris vid överföring av anmodan i rutin 410 eller
437. Om egenskap ’Benämning från kundorder’ användes i rutin 791 Inköp/Inköpsanmodan så
hämtades inte Benämning 2 från orderraden.

437 Överför anmodan

Blankettvariant följde inte med vid skapa inköp.

438 Justera inleveranser

Kostnadsberäkning vid skala på artikel är justerad. Skalan användes på nytt vid beräkningen.
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470 Behovsanalys

Blankettvariant följde inte med vid skapa inköp.

Phone edition
Utskrift

Utskrift hade slutat att fungera i Phone edition 3.

CRM/Säljstöd

Aktiviteter t.ex. i centraler kunde försvinna vid omladdning/uppdatering. Aktiviteterna kom
tillbaka igen efter omstart av Phone edition.

Kalender

Tidsfälten samspelade inte viket gjorde att när sluttid ändrades så ändras även starttid.

Problem med inmatning av tid i Android.

Anpassningar

Konsultanpassningar lästes i vissa fall inte in i korrekt ordning i PBS Webb och Phone Edition.

Övrigt

Texteditorn ville inte alltid sätta signatur vid användning av knappen Signatur + tid.
Oförklarliga hängningar kunde ske vid hård användning av produkten.

Felmeddelande ”Intern gräns på IU-tabell uppnådd” kunde ibland visas.

Popup som visas direkt när dialogen öppnas kunde i vissa fall hamna utanför sin bakgrund,
vilken sen inte stängdes när popupen stängdes.

Stängt av vertikal expandering av texteditorn när man kör på vanlig dator då den funktionen
inte alltid fungerade tillfredsställande.
Stabilitetsförbättring av texteditorn. I vissa webläsare hände det att texteditorn inte kunde
laddas.

Konsultanpassningar
5520 Importera anpassning

Vissa register blev inte konverterade efter import när det behövdes. Orsaken var en felaktig
jämförelse av LU-nummer.

5521 Exportera anpassning

Nu hoppar bläddraknapparna inte över "10 Infobox".

Rättat ett positioneringsfel i laddningen av exportfilen som orsakade att vissa filer inte kom med i
laddningen.
ID-räknaren för extrafiler fortsätter räkna efter högsta ID:t när exportfil laddas. Förr fick man
felmeddelande att objektet redan blivit tillagt.

© Copyright Vitec Unikum Datasystem AB

Sida 4

