
Lista över ändringar som har gjorts i Version 16.0 

• Anpassad för BC16 

• Bugg utskriften stoppade om nummerserien inte var numerisk 
Det är nu justerat. 

 

Lista över ändringar som har gjorts i Version 15.7 

• I version 15.6 uppstod en bugg som gjorde att utskriften stoppade, om nummerserien 
inte var numerisk. 

Den funktionen går nu att stänga av. 

Inaktivera funktionen ”PEB0110” ”OCR Utskrift på dokumenten” 

Hur man inaktiverar en funktion framgår av manualen. 

Funktionen kommer att åtgärdas till nästa version. 
Hur man inaktiverar en funktion framgår av manualen. 

• Funktionen som tar "Beskrivning 2" ifrån artikeln och lägger som en textrad på 
dokumenten ger problem. Om det samtidigt finns extratexter till artikeln läggs det upp 
på två textrader. 
Det är nu justerat. 

  

Lista över ändringar som har gjorts i Version 15.6 

• OCR nr på dokument 

På faktura och kreditnota dokument utskrift går det nu att lägga in OCR för SE, FI, NO och DK. 
Det görs i sidhuvud inställning med DATA[70], DATA[71], DATA[75], DATA[78] och DATA[79] i 
valbart fält. 
Se manualen hur det aktiveras. 
  

• BG-Max och Total-In om restbelopp är noll och det finns fakturanummer ligger i intervallet, blir 
det tomma rader för dom numren. 
Det är nu justerat. 
  

• Banking skapa betalningsförslag så kommer rader med som har stoppats med fältet Stoppad 
(On Hold). 
Det är nu justerat. 
  

• Ankomstregisteringen stödjer nu flera momssatser på en faktura. 
  

• Det finns möjlighet att återföra en ankomstregistrerad faktura/kreditnota. 
  

• Ankomstregistering blankar ut bokföringsdatum vid bokföring. 
Det går nu att välja bort med en inställning. 
  



• Översatt till språk Finska. 
 

• England (GB) stöds nu. 
  

• Installation i en Prem-installation (FI, DK, NO, GE inte SE) ger fel att rapport 11200 inte finns. 
Det är nu justerat. 
  

• Banking skapa-betalningsförslag går det att välja bort rader för leverantörer som där saldot är 
noll eller till godo, den funktionen fungerar inte. 
Det är nu justerat. 
  

• Utskriften Resultatrapport. Det går nu att välja att skriva ut föregående år. 
  

• Ny import av kundinbetalningar med filen Camt054 
  

• Nytt event OnBeforeExportFile i Banking. 
  

• Nytt Event OnBeforePostGenJnlLine i ankomstregistreringen 
 
  

Lista över ändringar som har gjorts i Version 15.5 endast on Prem 
 

• Installation i en Prem-installation (FI, DK, NO, GE inte SE) ger fel att rapport 11200 inte 
finns. 
Det är nu justerat. 
  

 

Lista över ändringar som har gjorts i Version 15.4 

  
• SweBase finns nu för fyra nya länder Finland, Norge, Danmark och Tyskland. 

SweBase on Appsource 
 

• På Sidhuvud inställningar fungerar inte Lock Upp på fältet Data beroende på hur rapportvalen 
är gjorda. 
Den är nu förbättrad och hittar tabellerna även om rapporten ligger på fler ställen. 
  

• Inledande nollor i fakturanummer BG-Max o Total in fungerar inte. 
Det är nu justerat. 
  

• LB fil kreditnota sätter alltid förfallen dagens datum. 
Det är nu justerat så att det alltid sätts ett år framåt. 
  

• Samsortering vid bankbetalning går endast att göra med en grupp per fil. 
Det är nu justerat. 
  

• Beskrivning 2 på en artikel skall komma med som en textrad under artikeln 
(Försäljningsdokument). Under visa omständigheter kommer den raden inte med. 
Det är nu justerat. 
  

https://appsource.microsoft.com/sv-se/product/dynamics-365-business-central/PUBID.nab%7CAID.swebase%7CPAPPID.b830ef47-c998-4e30-bb03-52be437f36f6?src=office&tab=Overview


• På ett inköpsdokument funktionen sökleverantör via Bankgiro eller Plusgiro i fältet Namn. 
Om det är samma namn på två leverantörer kan den ta fel leverantör. 
Orsakas av standard namnsökning. Den kopplas nu automatiskt bort på leverantören med att 
fältet "Inaktivera sökning efter namn" sätts till ja. 
  

• Det går inte att använda motkonto i Inbetalnings och utbetalnings-journal, det stoppar med 
meddelande att det är obalans i journalen. Det är nu justerat. 
  

• Nytt event publicerat i codeunit VP Management för att kunna ersätta codeuniten. 
"OnBeforeCreatePack" 
  

• Permissions är borttaget för tabeller som är satta till Obsolete. 

 
Lista över ändringar som har gjorts i Version 15.3 
  
• Ankomstregistrering går inte att ändra dimension till slut konteringen, stoppa med fel. 

Det är nu justerat så att det går att ändra dimension. 
  

• Det går inte att samsortera kreditonor i Banking modulen, felet uppstod i ver 15.2 
Det är nu justerat. 

 
Lista över ändringar som har gjorts i Version 15.2 
  
• Förlängning av tillåten bokföring fungerar inte tillsammans med periodisering och 

automatkontering  
Det är nu åtgärdat. 
  

• Camt054 för SEB förbättrad för valutahantering. 
  

• BG-Max/Total IN ger nu tydligare information när den inte hittar dokument. 
  

• BG-Max och total in hittar inte text som gemener. 
• Det är nu justerat. 

  
• Pain001 Nordea saknar Namn och Landkod för banker vid utlandsbetalning. 

  
• Inkommande hanterar inte nummerserier som är lika för dokument och bokför-nummerserie. 

Det är nu åtgärdat. 
  

• Det går nu att bokföra automatiskt av ankomstregistrering i samband med överföring från 
inkommande dokument. Det är valbart i SweBase-inställningarna om man vill ha det så eller ej. 
  

• I Banking med samsortering kan ge felmeddelande "Sträng längd är xxx, men den måste vara 
mindre än…" för utländska fakturor. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• Vid felaktig rad i Total IN används valutakurs från valutakurstabellen istället för värklig kurs. 
Det är nu justerat så att verklig kurs används istället. 
  

• Det går nu att delbetala en kreditfaktura ifrån en leverantör i Banking 
  



 
Lista över ändringar som har gjorts i Version 15.1 

  
•  Periodisering och automatkontering samtidigt förlängning av tillåtet bokföringsdatum 

fungerar inte. 
Det är nu justerat. 

• "Ship-To Code" på kund finns nu i standard. SweBase funktionaliteten är borttagen. 
  

• "Suppress Commit" för T81 finns nu och används nu vid inläsning till Journaler. Om inläsningen 
stoppar med fel blir det ett korrekt stop utan delvis inlästa rader (RollBack). 
  

• Fakturasökningen Total-IN BG-Max osv är nu förbättrad för bättre träff. 
  

• API till ankomstregistreringen. 
  

• När ankomstregisteringen bokförd nollställs brutto total på inköpshuvudet. 
  

• När man validerar noll i både Brutto belopp och var av moms blir visar den 100% moms. 
Det är nu justerat. 
  

• Utskrift av påminnelse räknar inte upp antal utskrivet. 
Det är nu justerat. 
  

• På LB-girotyp går det att lägga in "Bankens hemsida (URL)" så att man kommer direkt in till 
bankens hemsida efter att filen har skapas. 
 

 
Lista över ändringar som har gjorts i Version 14.5.2.0. 
  
• Återrapporteringsfilen camt054 är nu justerad för Handelsbanken och SEB 

  

• Ankomstregistrering hanterar inte Valutakod SEK med faktor 1 med moms och att det 
krävs en avrundning vid slutbokföring. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• Stöd för Autogiro 
  

• Stöd för Total IN 
  

• För Inkommande dokument hanteras inte SweBase öresutjämning och totalbelopp. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• I Utbetalningsjournalen hanteras nu kassarabatter bättre när man skapar ett förslag. 
  

• LB stödjer nu banker i Tyskland bättre. 
  

• Om mer än 50 tecken på namn för kund stoppar utskrifter med fel.  
Det är nu justerat. 

 



 

Lista över ändringar som har gjorts i Version 14.4.1.0. 
  
•  Vid namnändring av rörelsebokförings mallar stoppar med fel "table 12048913 is 

obsoleted" 
det är nu justerat. 
  

• Rapporten Huvudbok har fått två nya fält i begränsa totaler Dim1 och Dim2 
  

• Om mer än 50 tecken på namn för kund och leverantör stoppar med fel. Namn på kund 
och leverantör är numera 100 char. Stöd för det saknas på fyra fält, på reskontra och 
ankomstregistrering 
Det är nu justerat. 

 

 

Lista över ändringar som har gjorts i Version 14.1.2.0. 
  
• Banking fil pain001 från landkod FI till annat land som SEPA betalning , stoppar med fel 

"Samsortering inte tillåtet". 
Det är justerat. 
  

• Banking filtyp pain001 och "Rem.avgift betalas av" kan blir fel vid "Aggregera på betalnivå" 

(Nordea). 
det är justerat. 
  

• Skapade XML filer får standalone="Yes" skall vara standalone="yes" (Litet y), visa mottagare 
accepterar inte det. 
det är ny justerat 
  

• I utbetalningsförslaget kommer nu fältet Prioritet med ifrån leverantören. 
Använd det för att ta beslut om vilka leverantörer som prioriteras, sortera eller selektera i 
pagen. 
  

• Textraden med beskrivning 2 på försäljningsdokumenten sätts inte fältet "Connected to Item 
Line". 
Det är nu justerat. 
  

• Extra texter sätter inte  fältet "Connected to Item Line". 
Det är nu justerat. 
  

• Ankomstregistrering vid slut kontering av kreditnota stoppar med felmeddelande. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• Tabell "Inward VAT Posting Setup" fält "VAT Bus. Posting Group" utökat ifrån 10 till 20 tecken. 
Fältet ligger i primärnyckeln, går inte att ändra, skapat en ny tabell och flyttat data till den nya 
tabellen. 
  



• Delbetalning i Banking som inte är en faktura ger ett korrekt felmeddelande. 
  

• Nytt gränssnitt för att vända en ankomstregistrering utan att radera inköp. 
codeunit 12048933 "PEB Inward Reg. Reverse" 

 


