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1 Forord 

Dette dokument indeholder en beskrivelse af de generelle nyudviklinger, som er leveret til: 

 SonWin Power Server 

 SonWin Power Client 

 

Fra release 2016.04 til og med release 2017.05 

2 Ændringer i forbindelse med .Net Konvertering 

 

Hovedskærmbilledet, som indeholder de enkelte skærmbilleder er lavet om.  

Dette gør, at F12 (kvikstart) nu er fast placeret i top højre hjørne, se blå boks. 

Valg af firmanr. ligger i bunden af højre hjørne - se rød boks. 

Her ses også brugernavn og firmanavn, man er logget på. 
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Paletter er udgået. Det anbefales, at man i stedet benytter SWExplorer, som vælges under 

aktivitet. 
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Næsten samtlige skærmbilleder er lagt over i .Net. Der mangler pt. følgende, som kommer i 

løbet af de næste par releases: 

 

I forbindelse med konverteringen er samtlige processer og skærmbilleder gået igennem og 

testet. 

I denne forbindelse er diverse gamle mindre uhensigtsmæssighedder rettet. 

Eksempelvis, at rform ikke blanker hjælpeteksten ved ryd skærm. 

Grundet de omfattende ændringer anbefales det dog stadig først at lægge versionen i test og 

køre sine daglige processer igennem. 

3 Øvrige ændringer til SonWin 

I dette afsnit står de øvrige fejlrettelser og lukkede mangler. 

Dette er de rettelser, som er indkommet fra kunder og tilrettet siden sidste release. 

Sagsnr. 122048 - Kregscan: OIO Elektroniske fakturaer 

Problem: 

Når OIO fakturaerne er med bankreg.nr. og bankkontonr. så går der ged i dem. Så er man nødt 

til selv at taste Leverandørnr., trykke F4 ”Forspørg” og så selv udfylde alle felterne. Dem med 

FIK-indb. kort går fint nok. 

Løsning: 

Det er rettet således, at regnr. og bankkontonr. nu er åbne, udfyldte og klar til evt. registrering 

når en OIO-faktura med regnr. og bankkontonr. læses ind. 
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Sagsnr. 117808 - Kregscan: fejl i kregscan ved forregistrering 

Problem: 

Kregscan går ned hver gang man tager fat i ny OIO-fil. 

Løsning: 
Kregscan er rettet således, at den ikke crasher hver gang man tager fat i en ny OIO-fil. 
OBS: Dette var med i patch 15.12c 

 

Sagsnr. 121793 - Kregscan: kregscan går ned ved fakturaer fra Sanistål 

Problem: 

Kregscan går ned hver gang man indlæser en OIO-fil fra Sanistål. 

Herudover vises attachment ikke fra Vestjyske. 

Løsning: 
Skyldtes at Saniståls fakturanumre var længere end 10 tegn. Feltet er nu gjort 20 langt. 

Fejlen vedr. fakturaerne fra Vestjyske skyldtes, at vi ikke kunne gennemskue, hvordan 

fakturaen, som var inkluderet i kaldet, var gemt. Dette er rettet således, at attachment kan 

vises. 

 

Sagsnr. 124167 - Rfin23: rfin23 kopierer intet 

Problem: 

Når man kører rfin23 kopieres data ikke op. Rfin23 foretager sig intet. 

Løsning:  

Fejlen skyldtes, at koden til kopiering ikke var med i den dannede version af Power Serveren. 

Koden er nu med og rfin23 kopierer data op. 

 

Sagsnr. 125302 - Dkudt/dindb: Power dkudt fejl i Firma 5 "Service" 

Problem: 

Vi har en debitornr. xxxx, vi har faktureret i Euro, og hvor indbetalingen er bogført i d.kr. 

Debitoren er udlignet i saldo, men står med fejlsaldo i Valuta saldo på -xxxx. 

Debitoren skal står med 0,00 i Valuta saldo, da debitoren er udlignet (i danske kr.). 

Løsning: 

Denne sag burde kunne løses hos kunden ved at gå ind i dindb og udligne saldoen. 

Da dindb gik ned, kunne dette dog ikke lade sig gøre. 

 

Dindb er nu rettet således, at det er muligt at udligne saldo med en linie. 

 

Sagsnr 122047 - Rkre12: Problem ved indscannede købsfakturaer via Scanner. 
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Problem: 

Når fakturaerne er scannet ind til f.eks. Service 1 siden, og vi kører rkre12, så ligger alle 

fakturaerne i –Service, -Genkend. 

 

Men de skal ligge i ”Kregscan” i Stifinder for, at de kommer frem i power ”kregscan” klar til 

forregistrering. 

 

Foreløbig løsning: 

Problemet har ikke kunnet fremprovokeres direkte hos Sonlinc. 

Derfor er der i første omgang lagt ekstra logning ind i rapporten rkre12, som læser de 

indscannede bilag. 

Vi håber vi på grundlag af disse oplysninger kan løse problemet. 

 

Sagsnr. 127505 - Rao12: Der beregnes ikke tillæg på timer ved kørsel af rao12 

Problem: 

Når programmet, rao12 - Beregning af omkostningstillæg, køres, bliver der ikke beregnet tillæg 

på vogn og medarbejdertimer (alt registreret i olont), men disse bliver nulstillet i stedet. 

Løsning: 

Rao12 er rettet således, at der beregnes omkostningstillæg på både vogn og medarbejdertimer. 

 

Sagsnr. 127872 - Rdeb10: Fejl ved rykning af debitorer 

Problem: 

Når rykning af debitorer bliver kørt, er det ikke alle debitor, som bliver taget med. 

Løsning: 

Problemet bestod reelt set af en datafejl i feltet, Ingen rykker, på dkund. Værdien i dette felt 

kunne være såvel 0 som "NULL", dette kunne man ikke se forskel på. 

Rdeb10 er rettet så begge værdier tages med. 

 

Sagsnr. 127173 - Rfin10: Viser ikke bilagsnr og periode 

Problem :  

Ved udskrivning af check om bilag stemmer, udskrives bilag ikke. 

Løsning : 

Det er løst så bilag, som ikke stemmer vises i printfil. 

Herudover vises bilag og periode for alle konti, som ikke findes. 

 

Sagsnr. 127867 - Diverse fejl i fakturaflow 
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Problem: 

OBS disse fejl var kun ude i 2017.03 testversionen 

Ksend valider ikke på ekstra initialer, men opretter selvom de ikke findes. 

Kfaksys skærmdumps grånede tekstfelter. 

Kregscan går ned med fejl, når der trykkes gem. 

Kfakgodk går ned med fejl, når der trykkes godkend. 

Løsning: 

Ksend er rettet så den validerer på ekstra initialer. 

Kfaksys er rettet så den kan printe skærmbilleder. 

Kregscan går ikke ned med fejl, når der trykkes på gem. 

Kfakgodk går ikke ned, når der trykkes på godkend. 
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Sagsnr. 127311 - Iilin crasher  

OBS denne fejl var kun ude i 2017.03 testversionen 

Problem: 

Når man kom fra fikke og dobbeltklikkede for at komme ind i Iilin gik Power ned. 

Løsning: 

Problemet er løst. 

Problemet er noget teknisk at forklare men skyldtes at den måde, der blev koblet op til 

databasen i iilin krævede at man havde et visual basic 6.0 udviklingsværktøj installeret på sin 

maskine. 

Iilin er nu rettet så det ikke er påkrævet. 

 

Sagsnr. 127226 - Konbi Skærmprint fjerne del af bilagsnr 

OBS denne fejl var kun ude i 2017.03 testversionen 

Problem: 

Når man lavede skærmprint kunne man ikke se hele bilagsnummeret i Konbi. 

Løsning: 

Hele Power inkl. rapportbestillingsbilleder er tilrettet, så feltværdier ikke fjernes ved print af 

skærmbillede. 

Dvs. indtastningsfelterne ikke længere bliver overlappet af beskrivelsen til indtastningsfeltet. 

 

Sagsnr. 128592 - Ny Power klient og F12 

OBS denne fejl var kun ude i 2017.03 testversionen 

Problem: 

F12 kan ikke håndtere forkortelser mere. 

Løsning: 

Kvikstart har nu en liste med tilgængelige funktioner. 


