
  
 

Release Notes PP7 Ver 2019 
Gäller PP7 Desktop, PP7 Web Desktop & PP7 Mobile 

Allmänt 

• Ny runtime med DataFlex 19.0 

• En ny online hjälp introduceras och har åtkomst via hjälpmenyn och F1 

• Nya komponenter för visning och hantering av PDF-filer 

• Nya Office 2013 tema (sju olika för PP7Pro och fjorton för Web och Mobil) för 
grafiskt utseende 

• Budget/prognos på uppdragsnivå  

• Alternativ prognos på uppdragsnivå 

• Man kan öppna nytt företag i menyn och om det redan är öppet så aktiveras det. 

• VD/AvdChf-portalen kan nu visa vissa grafer baserat på vald resenh (eller alla, 
som är default)  

• Textregistret kan användas till ärendehanteringen 

• I projekttypen kan man ange vilka aktiviteter som ska automatiskt skapas i 
planeringen på ett uppdrag 

• Kontroll att om det är inom egna koncernen så kontrolleras vilka konton som får 
användas (IC faktura). Gäller både kund o levreskontra. 

• Spärrade resenh visas nu inte längre i urvalslistor 

• Nya ikoner för vissa program (pp7xml etc) 

• DataFlex Json parser  

• Implementerat Chilkat zip och unzip som ersättning av 7z. Uppdaterat manifestfil. 

• Ytterligare tester så att byte av resenh och projektnr inte kan ske under 
budget/prognos samt test att projektnr inte finns förut.  Gamla resenh och 
projektnr sparas och vem som gjorde bytet. 

• Successiv vinstavräkning i Nattkörningen körs i aktuell period om det har gått 
minst 10 dagar in på den nya perioden. 

• Ny typ för bokmärken (datum) i dokumenthanteringen 

• Ändrat så att TG under projeketvyn visar -500 till 500 till skillnad mot tidigare -100 
till 100 

• Filter och sql i planering per resurs 

• Comr0010 kan nu markeras för att konverteras till OEM eller ANSI 

• Felmeddelande 31 när man öppnar filer i dokumenthantering är förbättrat så det 
står att standardprogram saknas… 

• Om man satt påslag på projekttypen, så räknades tidigare påslaget * apriset och 
lades i apris. Detta är nu separerat så att påslaget hamnar i rabatt-kolumnen och 
apriset är orört (under förutsättning att inte rabatt är angivet på projektet). 



  
 

• Leverantörsfakturor/Kundfakturor är omdöpta till 
Leverantörsreskontrafråga/Kundreskontrafråga och har fler filter 

• Nya kolumner i kalkyl/prognos/utfall (Återstår – och gamla återstår heter nu ang 
återstår). 

• Ny parametar i styrparam för mulit-tenancy  

• Fix i uppföljningsberäkning av Att göra-punkter. Datum denna vecka, men tidigare 
än dagens datum, sätts nu till uppföljning Idag, i stället för denna vecka som 
tidigare – det kunde resultera i krasch. 

• Tillägg i Anställda för att varna användare att inte ange personnummer i onödan 

• PP7 Ansvarig kan nu räkna om tidhuvud, fakturahuvud och verifikationshuvud 

• Inläsning av kalkyl/prognos till projekt är justerad med en ny fråga i protokollet så 
man kan läsa in direkt, utan att räkna ut som i Wikells/maps 

• Menyposter på webben funkar som i windows med manuella behörighter 

• Programmet som räknar ut TG per projekttyp och upparbgrad funkade inte. 
Summerade inte projekten.  

• Man kan inte ta bort det sista uppdraget under ett projekt 

• Det går nu att söka på uh-objekt i global sökning 

• Inläsning prislistor har fått infotexter och lite förbättringar i vyn 

• Borttaget:  
o Direktlev per uppdrag  

• Autoutloggning i styrparametrar används nu för webbens session timeout-funktion 
– windows-funktion autoutloggning är borttagen till fördel för ovan. 

• Lageransvarig som loggar in blir automatiskt projektledare i PP7Pro 

Leverantörsreskontra 

• Man kan nu ta bort rader i konteringen vid nyregistrering 

• Ändrad ordning på smarta rutan-resenh i reg/tolk innan inköp nu 

• I Registrering/Tolkning måste man nu klicka på den första filen i listan för att 
aktivera den första filen. 

• Vi skriver nu även registreringsdatum på leverantörsfakturor, under vernr. 

• Möjligt att tolka leverantörsfakturor baserat på QR-koder med format enligt 
http://www.usingqr.se/. Om scanning-leverantör används så utförs inte QR 
skanningen. Sökning på leverantör görs på organisationsnummer. 

• Omgjort hur vi sparar pdf i reg/tolk 

• Om vi får fel vernr i reg/tolk får man varning 

• Visa fullskärm knapp i reg/tolk finns nu 

• Hantera hämtning av uppdragsnummer från olika noder i levfakt efter prioritet 

• Justerat formatering av orgnr och momsregnr till Pdf-faktura 

• Rapporten leverantörslista är inlagd i projektledarmenyn nu. 

• Dispose kopplingen: xml-filen flyttas nu till bkp-mappen EFTER att pdf har skapats, 
i stället för innan som tidigare, vilket ledde till att de låg i bkp trots att ingen pdf 
skapats. 

http://www.usingqr.se/


  
 

• Texten du har x levfakturor att attestera är ändrat till du har x levfatkrurader att 
attestera 

• Tooltip på kontodelar i levfaktattest 

• Ändra kontering/attestant kan nu ses av alla över superadmin 

• Kontroll om projektledare har slutat finns i ändra kontering och attestant  

• Man kan nu byta PDF i Leverantörsfakturafråga (enbart för Superadmin och över) 
samt i Inregistrerade levfakturor (Ändra kontering och attestant för journal). Det är 
också möjligt att lägga till bilagor i Leverantörsfakturafråga. 

• Informationstext i Ändra leverantörsfaktura för att tydliggöra hur spärr av faktura 
bör ske. 

Kundreskontra  

• Betalning av kundfakturor är omgjord 

Fakturering 

• Filter i orderrader för att visa en viss faktura. Som default visar den öppna rader – 
dvs de som inte är fakturerade. 

• Det går nu att fastställa interna fakturor direkt på uppdraget 

• När en kreditfaktura görs via knapptryck så läggs en rad till som förklarar vilken 
faktura det gäller 

• Samlingsfakturering direkt från projekt eller kund. Utskrift, Fastställande och 
öppna före fastställande. Ett uppdrag kan ändras och därefter kan hela 
samlingsfakturan skrivas ut på nytt. 

• Ändrat så tidrader utan antal EJ plockas över till fakturering (eftersom man kan 
kopiera tidperioder utan tid) 

• Hämta upparbetat visar nu bokfdag i listan för levfakt, och skriver levnamn plus 
verno på orderrader 

• Hämta upparbetat-fönstret har knappar för att markera/avmarkera alla rader 

• Inköpspris från levfaktura kan nu hämtas till fakturarader 

• Vi har nu möjlighet att skriva QR-koder på våra kundfakturor. Formatet som 
används är http://www.usingqr.se/ som används av flertalet banker och även 
Dispose. Tills vidare positionerar vi den genom att manuellt ange top och left 
coordinates i en ini-fil (Programs\Templates\QRTemplate.ini). 

o Enbart med landkod Sverige och inhemska fakturor finns stöd för! 
o Skapa filen QRTemplate.ini i mappen Programs\Templates 

▪ Filen ska ha innehåll 
[QRCoords] 
Left=17 
Top=3 

▪ Om man vill ha en annan position skapar man filen 
[kundnr]QRTemplate.ini (tex 101QRTemplate.ini) i samma mapp 
med andra koordinater. 

http://www.usingqr.se/


  
 

▪ Om en kund EJ ska ha QR kod, sätts positionerna till 0 0 
▪ Filerna kommer man åt från grundparam PP7 och kunden 

• I orderrader finns en ny kolumn för uppdrag som används om det är ett internt 
uppdrag – kolumnen öppnas om man klickar i altkund och internt uppdrag 

• Lagt till AckStatus i kundreskontran för att hantera felstatus på sänt kundfaktura. 

• Antal fakturor att skriva ut i portalen – här kunde två användare få krock och skriva 
ut samtidigt – har gjort en ändring så att när man klickar på länken så räknar vi 
igen, och är det då noll så varnar vi att annan användare har skrivit ut redan. 

• Rabatter och påslag är justerat i skapande av e-faktura, så de hamnar rätt baserat 
på inställningar. 

• Rotkategori förslås på nästa rad samma som raden ovan 

• Fakturor som går via EDI (inkl e-post) undantas från utskrift från portalen 

Projekt & Uppdrag 

• Listan under uppdragsfliken i projektvyn innehåller förfallna fakturor.  

• Man kan nu ange ett nytt uppdragsnummer när offertuppdrag blir till uppdrag  

• Man kan nu ange ett nytt projektnummer när offertprojekt blir till projekt 

• Går ej nu att ta bort uppdrag som är kopplat till offertuppdrag 

• När ett uppdrag sparas och ingen akt finns så hämtar vi från grundparam. Nu görs 
kontroll att grundparam akt verkligen existerar. Gör den inte det, så sätts första 
bästa akt i stället. Allt detta görs ENBART om det finns en grundparam. 

• Ny rapport för projektdagbok 

• Ny rapport Projektsammandrag valfri 

• Ny funktion i uppdragsvyn, uppdragsdagbok, med rapport. 

Ärendehantering  

• Mail som läses in till ärendehantering läses bara om det är TO, inte CC eller BCC  

• Ärendehantering har nya statusar och automatisk kontrollfunktion.  

Tid & Resa 

• Reseräkning går till attest enligt projekt om param satt 

• Rapporten veckouppföljning tidrapportering visas nu i adminmenyn även om inte 
vivaldi-flaggan är satt (har visats i projledare länge) 

• Möjlighet för PP7 ansvarig att visa reseräkningsrader i tidregistrering  

• Kontroller för att man inte ska kunna ta bort en tidperiod som har 
reseräkningsrader (eftersom de redan är journalkörda) 

• Fixar i kontrollen 

Checklistor/Arbetsorder 

• I registervård kan man nu lägga upp checklistor för mobil-användare 

• Arbetsuppgiftsfliken i uppdraget är omgjord. Omdöpt till Arbetsorder (om inget 

sätts i grundparam), och innehåller fliken planering.  



  
 

• Fliken Planering är flyttad från Inköp/Planering till Arbetsorder 

• Checklistor kan kopplas till aktivitet i planering  

Redovisning  

• Det går inte längre att ändra de konton som används för resultatberäkning eller att 
göra en manuell bokföringsorder mot dessa! 

• Flaggan för manuella bokningar på levskuld och kundfodringar sätts till 0 vid varje 
dagboksjournal. Flaggan sätts till 0 om det inte är kundfaktura, betalning, 
levfaktura, levbetalning eller tidjournal. 

• Fastställa aktuell verifikation kan nu göras från verreg vyn  

• Behörigheter under 80 får ej ändra konto i fakturahuvudet på internfakturor. 

• Anläggningsregistret 
o Valideringar finns på inmatning i planenlig/bokföringsmässig avskrivning 
o Anläggnings ID är nu enbart i versaler! 
o Validering i anläggningsregistret finns nu 

• Valutor i regvård – hämta från riksbank görs nu i .bp så den även kan användas 
från natt. 

• Varning i budget/prognos om resenh är spärrad 

• Det går inte att spärra resenh under prognosarbete 

Systemunderhåll och inloggning 

• STARKA LÖSENORD 
o MARKERA ’ANVÄND STARKA LÖSENORD’ I STYRPARAMETRAR FÖR ATT 

AKTIVERA 
o Lösenord är nu Case Sensitive 
o Lösenord har complexity requirements nu  

▪ 6 tecken 
▪ Får ej innhålla anvnamn 
▪ Minst 3 av nedan 4 kategorier 

• Stora bokstäver (A-Z) 

• Små bokstäver (a-z) 

• Siffror (0-9) 

• Specialtecken (t ex !, ?, %, $) 
o Ändra lösen från inloggningsrutan är mer krävande – är man markerad 

som Ändra lösen nästa inloggning så MÅSTE man nu göra det 
o Knapp för att markera alla användare som byta lösen/ej byta lösen i 

användarlista-vyn 

• Begränsning egna projekt kan enbart göras på rollerna partner till projektledare –  

• Vi loggar nu vem och när som ändrar en användare i PP7 
 

  



  
 

Borttagna funktioner 

• Stöd för TIFF-bilder borttaget 

• Stöd för tidbank är borttaget 

• Stöd för tidregistrering utan mån-sön borttaget 

• Stöd för BancTec leverantörsfakturatolkning är borttaget 

• Vi har tagit bort stöd för att skanna direkt från ansluten skanner till PP7.  

• Vi stödjer inte längre att slå samman flersidiga inskannade sidor  

• Stöd för BGC invoice borttaget 

 


