
  
 

Release Notes PP7 Ver 2019.2 
Gäller alla program, images för både Windows, webb och mobil samt databas och rot-databas! 

Allmänt 

• Global sökning på kundfaktura genererade ett error vid öppning av 

kundfakturafråga i PP7Pro 

• Global sökning tog inte hänsyn till menyposter med manuellt inställda högre 

behörigheter 

• Felmeddelanden från SVE-program visas på tydligare sätt 

• Det kunde skapas en felaktig mapp från dokumenthanteringen på fel ställe 

som orsakade problem i dokumenthantering. 

• Budget/Prognos sparar undan vid start vem som skapade den prognosen 

• Återställ lösenord på webben skickar nu en återställningslänk som är giltig 1 

timma 

• Grafen Omsättning per period visade enbart 10 perioder bakåt i stället för det 

tänkta 11 

• Den nya rapportvisaren har nu funktion för att gå till första och sista sidan 

• Möjlighet att rensa cch-filer för PP7konsulter finns på webben 

• Om man vill ändra något på en gammal anläggning fick man felmeddelande 

om man hade ett bokföringsdatum i stängd period 

Kundreskontra 

• Fastställande kundfaktura kunde gå fel om det var mycket text på uppdraget 

och på kundfakturan 

• Buntsumman i Betala kundfakturor kan summeras med en ny knapp på 

webben 

• Sortering i urvalslistan på kundfakturor hamnar nu på senaste först på webben 

• Val i vyn betalning av kundfaktura att enbart visa obetalda fakturor i 

urvalslistan på webben 

Projekthantering  

• Kolumnen Inköp under kalkyl/prognos/utfall visas inte längre på webben om 

man inte har inköp aktiverat 

• Kolumnen inköp saknades på några ställen på webben 

• Rapporten Projektsammandrag valfri skrev inte alltid ut projekttyperna i 

totalerna 



  
 

• Första kalkylgruppen skapas automatiskt vid skapande av nytt uppdrag 

• Rapporten Resultatberäkning kunde i vissa lägen bryta rader så rapporten inte 

blev så läsbar 

• Återutskrift kundbetalning fungerade inte på webben 

• Byte projektnummer kan nu byta till samma projektnummer på annan resenh 

igen 

• Om man la prognosrader på projektet så kunde raderna hoppa runt 

• Filter på Period, bokföringsdatum, söktext och belopp finns i utfallsvyerna från 

projekt och uppdrag på webben 

• Offertplanering och Uppdragsplanering ger nu möjlighet att visa uppdrag som 

är avslutade, även de som är avslutade i projekt/offertprojekt. 

• Om ett projekt hade positiva kostnader kunde projekt-dashboard generera 

error 

• Omräkning projekt räknar om kalkyl och prognos i kalkyl per aktivitet om kalkyl 

per konto är valt på projektet 

• Nya kolumner för vad som är kvar innan utfallet kommer upp i prognosen i 

projekt och updpragsvyerna. 

Fakturering  

• RUT-hantering 

o Fungerar på samma sätt som ROT. I uppdraget får man välja RUT i 

stället för ROT och även sätta kategorier för varje rad/artikel 

o Ansökan om begäran om utbetalning fungerar likadant, välj RUT 

o RUT-kategori kan sättas på interna och externa artiklar 

o Vid prisinläsning kan rut-kategori sättas 

• Om valuta inte stämmer på orderraderna jämfört med valuta på kunden får 

användaren en varning. 

• Uppdatera apris finns nu på webben 

o Uppdatera apris är också ändrat så det tar hänsyn till kundens valuta. 

• Utskrift fakturor från administrationsmeny finns nu på webben 

• Knappen summera orderrader i uppdrag och offertuppdrag räknar nu inte med 

rader som är markerade som ej fakturera/ej offerera. Knappen i offertuppdrag 

är också begränsad att visas enbart för pp7ansvarig (precis som knappen i 

uppdragsvyn alltid varit). 

• Att bakdatera en faktura mer än 40 dagar fungerade inte riktigt 

• GLN nummer används ibland av vissa e-fakturaoperatörer som information för 

referensnummer som inte är GLN. Har nu ändrat så man kan slå in andra typer 

av referensnummer där. 



  
 

• Ändrat så att en orderrads benämning inte hämtas om ingen text finns, till e-

fakturor 

Leverantörsreskontra 

• Inläsning XML-fakturor kan nu hämta betaldatum från leverantören i stället för 

från XML-filen om man ställer in protokollet så 

• Inläsning XML-fakturor, om sökning efter uppdrag i XML-filen returnerade 0 i 

stället för blank hittades inte något uppdrag och fakturan hamnade på OBS. 

• Filter i urvalslistan för leverantörer är tillagt på webben 

• Rapporten Leverantörsreskontra skrev ut med fel urval på webben 

• Det gick inte att byta attestant direkt i leverantörsfakturaregistreringen 

• Det gick inte att ändra föreslaget momsbelopp i 

leverantörsfakturaregistreringen 

• Inläsning av XML-filer hämtar nu nummerserie för verifikat baserat på 

fakturadatum i stället för på bokföringsår. 

• Kursdifferens på en utländsk betalning saknades 

• Sortering i urvalslistan på levfakturor hamnar nu på senaste först.  

• Val i vyn betalning av levfaktura att enbart visa obetalda fakturor i urvalslistan 

• Leverantörsnamn i leverantörsvyn ger nu förslag på leverantörer när man 

börjar skriva i den 

• I vyn inregistrerade levfakturor på webben (gamla Ändra kontering och 

attestant före journal) finns nu en knapp för att fastställa alla fakturor i vyn 

• Fliken Mina projekts fakturor i vyn Levfakturor för attest på webben, visar nu 

inte längre fakturor som har manuellt slutregistrerats genom att hoppa över 

attestkedjan. 

• Om man hoppar över attestkedjan blir nu alla attestrader markerade som klara 

(både tempklar och klar) och användare, datum och tid sparas med aktuell 

användare. Söktexten får en annotering att attestkedjan är förbigången också. 

• Om man arbetade med Dispose-fakturor i Registrering/Tolkning så blev inte 

omvänd moms rätt på fakturorna.  

• Om ingen fakturabild finns i leverantörsfakturafråga, och heller ingen ”tom” 

PDF, så kom ett felmeddelande  

• I Fastställ levfaktura, fliken Fakturor att slutregistrera visas nu enbart de 

fakturor där alla rader är attesterade. 

• Om en PDF-faktura hade å, ä eller ö i namnet gick den inte att öppna i 

fullskärm från Registrering/Tolkning 



  
 

Uppdrag 

• När nytt uppdrag skapas, så skapar vi även den första kalkylgruppen 

automatiskt (tidigare skapades ingenting). Om man arbetar med Konto-nivå på 

projektet hämtas intäktskontot från Projekttypens kalkylgrupp, finns inget 

konto där hämtas från grundparameter baserat på anbud/löpande. 

Tid och Resa 

• I mobilappen visades vissa reseräkningar inte i listan över sina egna 

reseräkningar (egna projekt slog in felaktigt). 

• Att skapa reseräkning har blivit tydligare med informationstext hur man ska 

göra för att gå vidare 

• Reseräkningar för attest kunde hamna fel i vissa lägen om man hade 

projektledareinställning 

Redovisning  

• Rapporten huvudbok skrev inte ut något om man inte valde bokföringsdatum 

på webben. Nu föreslås dagens datum. 

Budget/Prognos 

• I prognosjämförelsen visades inte P0 som jämförelse om det valdes, på 

webben 

• Code clean up  

• Prognosfördelning på projekten backar ytterligare ett steg i prognoser när man 

väljer att behålla föregående prognos, om den föregående är en budget 

prognos (prognos 0) 

• Möjlighet att makulera aktuell prognos ges nu i Budget/Prognos från 

registervård 

• Justerat rapporten Uppdatera prognoshistorik så att den tar hänsyn till 

projektets inställning för kalkyltyp och inte enbart grundparameterns som 

tidigare. 

• Med alternativ prognos på uppdragsnivå blev hela gridden låst och man kunde 

inte arbeta med prognosen 

• Möjligt att sätta andra intäkts- och kostnadskonton för budget/prognos per 

projekttyp. 

• Vissa kolumner i projektet och uppdraget visades i alternativ prognos när de 

inte borde det och tvärt om 

• Frågan i knappen Hämta prog fr uppdrag i Projektvyn är förtydligad att vi 

hämtar utfall om det saknas prognos på uppdragen. 



  
 

• Vyerna för transaktioner i alternativ prognos hade kolumner som gick att ta 

bort felaktigt vilket gjorde till att de försvann för användarna om de tog bort 

dem 

• Rutinen Uppdatera prognoshistorik flyttade inte godkänd prognos till alla 

ställen som behövdes för resultaträkningen 

Systemunderhåll 

• Om systemunderhåll hittar en .dbs-fil så uppdateras en eller alla databaser 

automatiskt, och om den hittar en data update fil så körs den också 

Registervård  

• Dokumentfliken på anställd gav errormeddelande vid anvädning 

Anläggningsredovisning 

• Rapporten Anläggningar hade för stor textstorlek för den nya rapportmotorn 

och läsbarheten på rapporten blev dålig 


