
 

Change log for SweBase 20.6 
Type Description 
Fixed Permissions to approval entries were missing. 

 

Change log for SweBase 20.5 
Type Description 
Fixed Breaking Chain for xFlow when Setting a Global variable. 

 

Change log for SweBase 20.4 
Type Description 
Fixed When running the client with the Swedish language, the page "SweBase 

Function" where closed with an error. 
 

Change log for SweBase 20.3 
Type Description 

Requires Version 20.2 of Business Central. 
Added The fields "Journal Template Name" and "Journal Batch Name" is available 

for filtering in the report "Get Ledger Entries from Pack". 
Added It is now possible to add information from the salesperson/purchasers table 

on documents. 
Added It is now possible to add two lines of extra information after the specification of tax 

reduction on an invoice. 

Added When the workflow for payment suggestions is approved, tracking is created 
to posted approvals with the pack no. 

Changed When posting deferrals, the allow posting to where extended with an date 
formula from the SweBase setup. This function is now changed to fit into the 
standard deferral function. The field "Allow Deferral Posting To" is now 
calculated by the SweBase setup field "Extend Allow Posting To". 

Changed When printing a purchase order, the item reference is shown under the item 
no. If there is no item reference entered, the vendor item no. from the item 
is shown. It is possible to turn of this function by inactivate SweBase function 
PEB0122. 

Changed When the field "Merge Due Date" is set to "With Earliest Date", the merging 
is now done to the earliest due date, not the latest. 

Fixed The field "Entry/Exit Point" can now be shown as a description on the 
documents. 

Fixed When importing e.g. Camt-files into a cash receipt journal the field 
"Document Type" is now validated. 

 

Change log for SweBase 20.2 
Type Description 



Requires Version 20.2 of Business Central. 
Changed The Pagero connection now supports multicompanies on the same account, 

e.g. accounting firms.  
Changed The field ”Notes of goods” is now available on the following pages: 

Sales order list 
Purchase order list 
Sales return order list 
Purchase return order list 

Changed In codeunit 12047960 "PEB Base Mgt." a new event is published, 
OnAfterInsertTempDocNoRec, to handle unmatched lines when importing 
customer receipts. 

Changed In codeunit 12047969 "PEB Document Text Mgt." a new event is published, 
OnBeforeGiveErrorDocPrintedMoreThanOneCopy, to provide the possibility 
to print several documents at the same time. Use with caution as there is a 
risk of incorrect printing when page breaks. 

Changed The text "Amount Incl. VAT" in the order confirmation is changed to "Total 
Amount". 

Fixed Permission to the employee entries were missing when creating the pain file. 
 

Change log for SweBase 20.1 
Type Description 

Requires Version 20.2 of Business Central. 

Added It is now possible to temporarily inactivate a registered currency account. 
Partly in the currency account settings, partly in the payment suggestion. 

Added It is now possible to define a cash receipt number series to search both with 
and without a prefix. Solves the problem when the customer do not 
registering the prefix when payment reference was entered. 

Added It is now possible to enter several journal names when printing a balance 
report or income statement. 

Added The line number interval in the journal for SIE import is now configurable. 
The default value is 10000. 

Changed Removal of various tests on VP Giro Type Card that are not necessary. 
Changed You can now enter the dimension number instead of the dimension code in 

SIE dimension mapping. 
Changed Handle of "PEB0109 Item Description 2 as new line on document" is redesigned. 

Item description 2 is now handled by the extended texts. This function is activated in 
SweBase settings. 

Fixed When the exchange rate changed between e.g. shipment and invoice, the 
invoice discount was reset. 

Fixed When sending e-mail or attaching a PDF, a custom report layout is not 
included if entered on the page header settings. We have found out that the 
events take place in different order. Therefore, we have changed the logic so 
that the document code and the responsibility center are retrieved from the 
customer. 

Fixed Date filters must be entered on options in the income statement. 



Fixed The function show prices in the purchase order did not work when send by e-
mail or attach as a PDF. 

Fixed Comparison of the previous year in the income statement for leap years gave 
incorrect date ranges. 

Fixed The invoice rounding setting did not work on draft invoices. There was always 
rounding on the draft invoice. 

Fixed Shortcut for find entries follows the new keyboard shortcut according to base 
app. 

Fixed The deferral report showed an incorrect amount if the first deferral date and 
posting date on the original entry were the same. 

 

Change log for SweBase 20.0 
Type Description 

Requires Version 20.0 of Business Central. 
Changed Improved performance of text file export codeunit. 
Changed Banking Countries HK, PL, and CN supports local currency. 
Changed Banking the requirement to enter Nordea Signer ID has been removed. 

Changed Performance improvement for SIE exports for large number of transactions. 

Fixed The income statement report has been adjusted to be more user-friendly. 
Fixed The report payment suggestion wrote the last column on a new page. 
Fixed Printing “Draft Invoice” and Post + Email could stop with error “Posted Sales Invoice 

### do not exist”. 
 

Change log for SweBase 19.9 
Type Description 

Added SweBase now supports all available localizations. 
Changed Swedish caption “Samsortera betalning” changed to “Samsortera markerade 

rader” in the payment suggestion journal. 
Changed The setup of the field show no prices when printing a purchase order is 

changed. This setup is now done with the field “Show prices on purchase 
order” in SweBase setup. 

Changed When showing line entries in a cash receipt journal post code and city is now 
added. 

Fixed Checkdigit for Norway was not correct calculated for kidnumbers with 
modulas 11. 

Fixed When importing dimension 1 and 2 with a SIE file the global dimension 
number was not updated. 

Fixed The timestamp in the reports is now showing the clients date and time. 
Fixed It is now possible to sort the payment suggestion report in due date order. 
Fixed The fieldname “SEPA No. Serie” in the giro type setup is changed to “Pain001 

No. Serie” 
 

Change log for SweBase 19.8 
Type Description 



  
Note that this version requires version 19.2 of Business Central 
 

Added In the cash receipt and payment journals, Account names are now available 
in the lines as supplier name, customer name, person name, or account 
name. 

Added Pick data from different tables in Page Header. Customer, Vendor or Contact. 

Added Reconciliation Pain001 with the camt files, now supports customer credit and 
employee payouts. 

Added Reconciliation LB bankgiro files is now supported by camt files, useful when 
switching to Pain001. Payments made by the LB Bankgiro file and paid in the 
future, transferring to camt files there may be references that originate from 
the LB Bankgiro file. 

Added There is now support for reconciliation of pain001 and cash receipt with the 
file camt053. 

Added A change in BC means that the template customer no longer handles fields 
that come from another app. An adjustment is required to solve that. 
We have now added support for the field Document code on template 
customer. 

Added Invoice discount is now also available on the document quote. 

Added If the RDL layout changes and is linked to a SweBase document, there is a 
limitation. It is not possible to use "General report selection" to redirect to 
the document, the document prints with standard RDL. This must be done by 
Report Selection Sales / Purchasing instead. 
It is now handled also by the “General report selection”. 

Added Import cash receipt files, now have increased flexibility. You can choose to 
search for document number, external document number or customer 
number. It is also possible to choose the settlement method for customer 
entries “Manually” / “Connected to the oldest”. If you apply by customer 
number, the settlement must be “Connected to the oldest”. 

Added We have now added a new module to handle ROT, RUT and green 
technology. 

Added Setting up banking on LB girotype have been further simplified. Select bank 
and only the fields that are affected are visible. We have also changed the 
names of the fields "Org Id Bank" and "Org Id Cust" to descriptive names for 
each bank. It is possible to display all fields as before 

Added Description 2 on the item now becomes an extra row on purchase 
documents, in the same way as on sales documents. 

Added In journals, document numbers are increased at balance, now the number 
stays.  

Added If there is a line with an old document number in a journal (not the next) that 
gives an error during the posting, this will be corrected automatically to the 
correct number on. 

Added Renumbering of more than one document number in the journal is 
redesigned, so that the document numbers are kept in place and with the 
correct numbers. 



Changed VAT specification on the documents shows separated negative and positive 
lines for the same VAT percentage. 
They are now added to a row and then no VAT specification. 

Fixed Banking improvement of pain001 for structured information in SCOR, credit 
note was vaguely marked at the Danske Bank. 

Fixed In version 19.6, an error in banking was introduced. if the supplier is blocked, 
the invoices will still be included in the payment suggestion. 

Fixed An error was introduced in version 19.6. It is not possible to register SWIFT 
code together with bank giro number in LB girotype for Swedbank and 
domestic payments. 

  



 

 
Lista över ändringar som har gjorts i version 19.7 

  
• Bankning Camt054 Debet fått förbättrat stöd för Danske Bank. 

 
• SIE import har fått ett förbättrat API. 

 
Lista över ändringar som har gjorts i version 19.6 

  
• Det går inte att förhandsgranska utkastfaktura/kreditnota om den inte är öppen. 

Det är nu justerat. 
  

• Banking camt054 går nu att stänga av bankavgifter genom att lämna kontot för 
bankavgifter blankt i mappningstabellen. 
  

• Namn på dokumenten är justerade så att namnen inte innehåller åäö, det ger kan ge 
problem när dom bifogas i ett mail. 
  

• Banking camt054 kan ge avrundningsproblem vid valutahantering. 
Det är nu justerat. 
  

• På förskottsfaktura hanteras inte leverantörens bankkonto och OCR nr. 
Det är nu justerat. 
  

• Banking camt054 debet går nu att välja nivå för totaler. Det finns två alternativ, 
kontonivå eller transaktionsnivå. 
  

• Ankomstreskontralistan tar lång tid vid mycket transaktioner. 
Det är nu justerat. 
  

• Skapa ett utbetalningsförslag har fått bättre prestanda vid stort antal betalningar. 
  

• SIE export sätter nu ingående och utgående balans enligt filter i stället för 
räkenskapsår. 
  

• Vid språkkod blank på dokumenten bli det nu i stället språkkoden som ligger på 
SweBase inställning i fältet ”Lokalt språk för dokument”. Det är justerat för att 
hantera den ändring som Microsoft gjorde i version BC19.1 (språket styr regionen). 

  
 
 
Lista över ändringar som har gjorts i version 19.5 
  

• Nya API till bankfiler, det är nu enkelt att göra tillägg för att importera bankfiler. 
  

• Vid skapande av bankfiler ändras inte förfallodatum. Vi har fått synpunkter om att 
det skall sättas till samma datum som samsorteringen har. 



Det är nu ändrat så att det sätts med samma datum. 
  

• Samsortering i utbetalningsförslag har nu tre val.  
- Sätt förfallodatum manuellt per samsortering (Blankt). 
- Sätt förfallodatum till tidigaste per samsortering. 
- Skapa samsorteringar per förfallodatum. (Ny) 
Om man har väldigt många fakturor till samma leverantör och med samma 
förfallodatum. Kan det var en bra funktion.   
Valet görs på "Inställningar Banking". 
  

• Arbetsflödet i Banking saknar stöd för avvisning. 
Det är nu tillagt. 
  

• Nytt event i Pain001. För att kunna göra kundanpassning av hur man sätter kontot 
som beloppet skall dras ifrån.  
OnBeforeGetCurrencyAccount 
  

• Nu finns det ett förbättrat stöd i hur man sätter upp Girotyp i Banking. 
Välj bank i en lista och rätt codeunit sätts. Fälten som skall hanteras för den banken 
markeras med markering för tvingade fält. 
  

• Återrapportering av betalning "Camt054 Debit" har fått bättre stöd för avgifter till 
bank SEB. 
  

• Logga skrivs inte alltid ut. Om dokumentet undertrycker första raden på grund av att 
antal är lika med noll. Skrivs inte logga ut. 
Det är nu justerat. 
  

• "Artikelreferens" av den ny varianten stöds nu i samtliga dokument. 
  

• Påminnelsedokument hanterar nu texter över hela sidan. 
  

 
Lista över ändringar som har gjorts i version 19.4 
  

• Camt054 debet-återrapportering stoppar med ett fel. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• På dokumenten och kalkylerade fält på raderna ger inget värde. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• Det finns nu ett utökat API för att hantera Banking. 
  

• Det finns nu Event OnBeforeImportFile() på alla importer till Banking. 
  

• Camt054 Debet och Camt054 Credit kan nu vara i samma fil, inläsningen skiljer på det 
som här till respektive inläsning. 
  



• Fältet "Structured Remit. Inform. SE" på LB Girotyp är ändrad från datatyp Option till 
Boolen. Standardvärde är nu True. 
  

• Dokument datum blir blankt efter bokföring av en restorder. Tidigare var det så att 
förfallodatum beräknades ifrån Dokument datum. Det beräknas nu utifrån 
Bokföringsdatum.  
Det är nu ändrat så att Dokument datum ligger kvar efter bokföring. 
  

• Behörigheter har setts över då det har varit problem att begränsa åtkomsten. 
Nu ligger dom rättigheter som behövs av en standardanvändare i BAS-Base. 
  

• Vid kundanpassade fält på dokumentrader är det krav på att lägga in motsvarade fält 
i Temp tabellerna för raderna till dokumenten. 
När man testar rapporten och har angett det fältet i Sidhuvud inställningar stoppar 
det nu med ett felmeddelande som bättre beskriver vad man skall göra. 
 
 

 Lista över ändringar som har gjorts i version 19.3 
 

• Rättning av ett fel som introducerades i version 19.1 

 
Lista över ändringar som har gjorts i version 19.1 
  

• Antalet länder SweBase stöder är utökat med Portugal, Frankrike, Nederländerna, Förenade 
arabemiratet och Italien. 
  

• Föreslå rader i ankomstregistreringen klarade inte två olika moms rörelsebokföringsmallar på 
samma faktura/kreditnota.  
Det är nu justerat. 
  

• Funktionen att överföra beskrivningstexten från t.ex. en inköpsfaktura till 
redovisningstransaktionerna är borttagen och ersatt av standardfunktionalitet. 
Fältet som aktiverar ligger i inköpsinställningarna/försäljningsinställningarna "Kopiera 
radbeskrivning till redovisningstransaktion" 
  

• Mottagarens bankkonto går inte att välja om det är en annan betala till leverantör på 
inköpshuvudet. 
Det är nu justerat. 
  

• FlowField på dokumentrader ger inget värde, det introducerades när vi gick över till 
temprecords för raderna. 
Det är nu justerat. 
 
 

Lista över ändringar som har gjorts i version 19.0 
  

• Camt054 hanterar inte basvaluta som anges som SEK istället för blankt. 
Det är nu justerat. 
  



• Inbetalning fakturanr-serier med ett suffix satt kan ge ett fel "Värdet för CPYSTR…" 
Det är nu justerat. 
  

• På sidhuvud till dokumentinställningar går det nu att lägga till en logotyp. 
  

• På sidhuvud till dokumentinställningar går det nu att lägga till en rubrik för dokumentet. 
  

• Inställning för Allmänt rapportval "Initiera Base rapporter" kan ibland hänvisa till sig själv, det 
ger inget fel men raden är onödig. 
Det är nu justerat. 
  

• Dokumenten ränta och påminnelse stödjer nu utvecklingsmodellen att enkelt kunna lägga till 
och justera informationen på radnivå såsom övriga dokument. 
  

• Det är nu valbart vilka moms rörelsebokföringsmallar som omfattas av funktionaliteten för 
omvänd moms på vissa varor. 
  

• Organisationsnummer går nu att ta fram i kundlistan. 
  

• Utkastfakturan från faktura och order gick inte att skriva ut om dokumentet var öppet. Det är 
nu justerat. 
  

• Utkastkreditnota finns att köra ut på kreditnota och returorder. 
  

• Funktionen "Hämta resk.transaktioner från bunt" upplevs ta lång tid. Orsaken saknade filter 
till kundreskontran. 
Det är nu åtgärdat.  
  

Lista över ändringar som har gjorts i version 18.4 
  

• Camt054 återrapportering tar med rader som inte är återrapportering. 
det är nu justerat. 
  

  
Lista över ändringar som har gjorts i version 18.3 
  

• Banking, utbetalningsförslag är nu sökbar (Alt+Q) direkt utan att gå via LB Girotyplista, det 
går att  välja LB girotyp  utbetalningsförslaget, på samma sätt som i standardjournalerna.  
  

• Banking, det går nu att välja så att det kapas ett betalningsförslag automatiskt när 
utbetalningsförslaget öppnas. Inställning för att aktivera och sätta filter görs på kortet för 
girotypen. 
  

• Arbetsbeskrivningen saknas på dokumentet "Fakturautkast".  
Detta är nu rättat. 
  

• Felaktig layout på dokumentet "Proformafaktura".  
Detta är nu rättat. 
  



• Dokument Inköpsfaktura finns nu med samma design som försfakturan med sidhuvud 
inställning. Kan användas till Självfaktura/Avräkning. 
  

• Behörighet till tabellen, PEB Translation Text-2”, tabellnr 1204799 saknas. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• SIE är nu justerad så man fritt kan ange mappning utan att först läsa in tabellrelationerna 
ifrån SIE filen. Dom ligger även kvar vid nästa import. 
Lämpligt för återkommande löneimporter eller liknande. 
  

• SIE import med ingående balans som är noll, kräver att kontot finns vid inläsning. 
Det kravet finns inte längre. 
 

• Bankning. SEB  
Tyvärr hanterar inte SEBs testverktyg UTF-8-BOM, det funderar utmärkt att ha det med i 
produktion. 
Om ni vill få bort felet under testning så ger SEB rekommendationen att t bort BOM ur filen 
(editera filen) och sedan testa. 
SEB kommer med ett nytt verktyg som skall hantera -BOM. 
  

• Banking vi har nu utökat stödet för OCR för pain001. 
Det går nu att samsortera OCR som kommer med i strukturerad form i filen. 
Det går även att sicka OCR inrikes strukturerat för länder utanför Skandinavien. 
Det finns nu krav på att man måste välja om man vill ha strukturerad information till 
leverantören eller ej på LB-Giriotyp. Det kan vara så att banken inte stödjer strukturerad. 
  

• Banking. Danske Bank vid utbetalning till bankkonto skickar banken en utbetalningsavi dom 
kräver taggen <Purp> för att undvika det. 
Det finn nu ett nyt val av codeunit Danske Bank för att hantera det. 
  

• Under vissa omständigheter har LB buntarna inte blivit avslutade efter att reskontran har 
stängts. 
Det är nu justerat. 
  

 
Lista över ändringar som har gjorts i version 18.3 
  

• Banking, utbetalningsförslag är nu sökbar (Alt+Q) direkt utan att gå via LB Girotyplista, det 
går att välja LB girotyp i utbetalningsförslaget, på samma sätt som i standardjournalerna.  
  

• Banking, det går nu att välja så att det kapas ett betalningsförslag automatiskt när 
utbetalningsförslaget öppnas. Inställning för att aktivera och sätta filter görs på LB Girotyp 
Inställningar. 
  

• Arbetsbeskrivningen saknas på dokumentet "Fakturautkast".  
Detta är nu rättat. 
  

• Felaktig layout på dokumentet "Proformafaktura".  
Detta är nu rättat. 
  



• Dokument Inköpsfaktura finns nu med samma design som försfakturan med 
sidhuvudinställning. Kan användas till Självfaktura/Avräkning. 
  

• Behörighet till tabellen, PEB Translation Text-2”, tabellnr 1204799 saknas. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• SIE är nu justerad så man fritt kan ange mappning utan att först läsa in tabellrelationerna 
ifrån SIE filen. Dom ligger även kvar vid nästa import. 
Lämpligt för återkommande löneimporter eller liknande. 
  

• SIE import med ingående balans som är noll, kräver att kontot finns vid inläsning. 
Det kravet finns inte längre. 
  

• Bankning. SEB  
Tyvärr hanterar inte SEB:s testverktyg UTF-8-BOM, det fungerar utmärkt att ha det med i 
produktion. 
Om ni vill få bort felet under testning så ger SEB rekommendationen att bort BOM ur filen 
(editera filen) och sedan testa. 
SEB kommer med ett nytt verktyg som skall hantera -BOM. 
  

• Banking vi har nu utökat stödet för OCR för pain001. 
Det går nu att samsortera OCR som kommer med i strukturerad form i filen. 
Det går även att sicka OCR inrikes strukturerat för länder utanför Skandinavien. 
Det finns nu krav på att man måste välja om man vill ha strukturerad information till 
leverantören eller ej på LB-Girotyp. Det kan vara så att banken inte stödjer strukturerad. 
  

• Banking. Danske Bank vid utbetalning till bankkonto skickar banken en utbetalningsavi dom 
kräver taggen <Purp> för att undvika det. 
Det finn nu ett nytt val av codeunit ”Danske Bank” för att hantera det. 
  

• Under vissa omständigheter har LB buntarna inte blivit avslutade efter att reskontran har 
stängts. 
Det är nu justerat. 
  
  
  
  
  

 
Lista över ändringar som har gjorts i version 18.2 
  

• Banking: kreditnota ifrån en kund stoppar med fel att samsortering inte är tillåtet. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• Banking: tillåter nu att använda IBAN för belastande konto. 
  

• Dokument: Servicefaktura och Servicekredit har fel RDLC layout. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• Om OCR-numret innehåller bokstäver görs kontroll av checksiffra på den numeriska delen. 
  



• Det gick inte att ankomstregistrera en faktura som hade ett förskott.  
Det är nu åtgärdat. 
  

• På fakturautkast gjordes ingen hantering av omvänd moms för vissa varor. 
Det är nu åtgärdat. 
  

• Nya funktioner för att aktivera godkännandeflöden av leverantörens bankkonto och skapade 
betalningsförslag. 
  

• Ny funktion att snabbregistrera en leverantör med bankuppgifter direkt från 
inköpsdokumentet. 
  

• Det gick inte göra översättning av redovisningskonton och resurser för specifikt företag. 
Översättning gjordes även då man valt förskott som inte är komprimerat. 
Det är nu åtgärdat. 
  
  

 
Lista över ändringar som har gjorts i version 18.1 
 

• Kopiera alltid momsinställningar till journalrader. Nytt fält på redovisningskontot som 
överstyr en eventuell inställning att inte ta med momsinställningarna när man registrerar 
en ny rad. Samma sätt att hantera momsinställningarna görs vid import av SIE. 
  

• I ett lagförslag som börjar gälla 1: a april 2021 föreslås att s.k. omvänd skattskyldighet ska 
införas vid nationell handel mellan beskattningsbara personer vid omsättning av diverse IT-
produkter. Nu finns det stöd för denna hantering, se manualen för närmare information. 
 

• I rapporten Resultaträkning blev jämförelse föregående år felaktigt när föregående årsperiod 
var skottår. till exempel period 21-02-01--21-02-28 jämförs med 20-02-01-20-02-29. Detta 
är nu rättat. 
 

• Om artikelreferens är aktiverat kommer denna referens skrivas ut på inköpsorder. Är den 
blank kommer artikelns tvärreferens skrivas ut. 
 

• I inbetalningsjournalen finns nu en faktabox som visar tillhörande textrader från importen av 
till exempel BG-max och Camt054. 
 

• Om kontroll av totalbeloppet gentemot radernas belopp är aktiverat på inköpsdokumenten 
kommer fältet "Fakturabelopp brutto" markeras med en röd stjärna. 
  

 
 
Lista över ändringar som har gjorts i Version 17.4 

 
• Banking betalningsförslag med kredit och ”omedelbar betalning” stoppar med fel. 

Är nu rättat. 
  

• Utskrift av inköp- och försäljningsorder hanterar inte alla fält som finns på orderraden. 
det saknas fält i temp-records som används vid utskrift.  



Nu finns alla fält med. 
  

• På dokumenten finns nu möjligt skriva ut text som löper över flera rader (löpande text), det 
görs via ett event som kan hantera upp till 2000 tecken via beskrivningsfältet. 
  

• Camt054 för inbetalning har förbättrats. 
  

 
Lista över ändringar som har gjorts i Version 17.3 
 

• Momsspecifikationen på dokumenten är felaktig.  
• Stäng av den funktionen som orsakar felet i ”SweBase funktioner” PEB0119.  

Är nu rättat.  
 

• Camt054 filen för återrapportering. 
• Infogar felaktiga motkonteringar för vissa banker.  

Är nu rättat. 
• Sankas stöd för Valutafickor till Nordea. 

Är nu tillagt. 
 
 

Lista över ändringar som har gjorts i Version 17.2 
 
• Banking stödjer nu betalning både till kund och personal, det görs med en kredit. 

  
• Banking stödjer nu koncernbetalning och lönebetalning (personal). 

  
• Banking stödjer nu delutnyttjade av kredit. 

  
• Banking med pain001 accepterar ett förfallodatum upp till 365 dagar framåt för både inrikes 

och utrikes betalningar. I stället för att blockera det får användare kontrollera med banken 
hur lång tid som accepteras. 
  

• Vi har gjort en rejäl städning av Banking.  
Fält som inte används längre är borttagna. 
Flyttat fälten på leverantör och kund-bankkonton till egna grupper. 
  

• Banking har nu mer flexibilitet när ett förslag är skapat. Det går att ändra på OCR nr, 
Extern verifikatensnr och bankkonto 
  

• Inventeringsjournalen hanterar nu Generell Bokförings mall när man skapar ett förslag. 
  

• På en faktura med flera rader där någon rad är negativ, blir det två rader på 
momsspecifikationen.  
Det blir nu en rad per momssats. 
  

• Att kunna välja ett dokuments formatering av leveransdatum ifrån SweBase inställning, är 
borttagen. Den har blockerat möjligheten att lägg in en valfri formatering i 
Sidhuvud inställning.  
Det är nu i Sidhuvud inställning som det görs. 
  



• Camt054 förbättrad. 
  

• OCR finns nu på räntefaktura likadant som på försäljningsfakturan. 

 
Lista över ändringar som har gjorts i Version 17.1 

 

• I listan över bankkonton finns nu två nya fält som går att lägga till i listan med 

belopp, Nettoförändring (BVA) och Nettoförändring. 

 

• I LB Utbetalningsförslag finns nu OCR nr med. 

 

• För Pain001 blir det nu alltid ostrukturerad referens för kontobetalning i Sverige. 

 

• I Camt054 finns det normalt en tagg som beskriver vad det är för typ av fil, DEBET 

för inbetalnings information. Den taggen finns tyvärr inte i filen för Danske Bank. 

När den banken väljs görs inte den kontrollen längre. 

 

• Återrapportering ifrån bunt hanterar nu kassarabatt för bägge valen av inläsning. 

 

• Alla dokument har nu för ett nytt stöd för att hantera förändring av innehållet på 

raderna. 

o Det går att infoga önskat antal rader med eller utan belopp överst eller sist i 

dokumentet. 

o Det går att infoga en eller fler rader efter varje bokförd rad. 

o Det går att lägga in rader som har belopp och det går att välja om det skall vara med 

i totalen eller ej. 

o Det går att ändra rubriken till något annat och det stöds av översättningen, 

dokumenttexter. 

o Allt går att hantera via event. 

o Detta har tillkommit för att kunna hantera RUT och ROT skattereducering som vi har 

under utveckling. 

 

• Camt054 för inbetalning och återrapportering har förbättrats. 

 

• I version SweBase 17.0 introducerade vi en bugg som gav ett oönskat beteende vid 

inläsning av Total-IN. Den är nu rättad. 

 

• I ankomstregistreringen introducerade vi en bugg som gjorde det svårt att registrera 

rader med enbart moms. Det är nu rättat. 

 

• På servicefaktura går det inte att översätta beskrivningen på konton och resurser. 

Det är nu åtgärdat. 



 

 

 
Lista över ändringar som har gjorts i Version 17.0 
  

• Assist Edit är nu borttaget för fältet filnamn, i rapporten Skapa utbetalningsförslag i 
Banking. 
Den har ingen funktion längre då det inte går att ange sökväg utan enbart filnamn. 
Filen läggs alltid i foldern för hämtade filer. 
 

• Återrapportering i bakning med filen Camt054 stoppar inte längre om beloppet i filen 
avviker ifrån reskontran. 
  

• Återrapportering i Banking för Danske Bank avviker med en tagg DBIT istället för 
DEBT som övriga banker använder.  
Om man väljer banken Danske Bank vid inläsning av filen kommer inget 
varningsmeddelande längre. 
  

• Samsortering för betalning till ett svenskt bankkonto har inte gått att samsortera. 
Orsaken är att det är väldigt få tecken som går att sända till mottagaren. Vi har nu 
tagit bort det så att det går att samsortera även den typen. Effekten blir att 
mottagaren får väldigt begränsad information. 
  

• På rapporten Bokför journal har verifikationsnumret förlängts på utskriften. 
  

• Arbetsbeskrivningen är nu valbart på Inställningar sidhuvud. 
För att den skall komma med aktiveras den via sidhuvudinställningar.  
  

• Filer från bankerna inbetalning BG-Max, Total-In och Camt054, har fått en förbättrad 
hantering med kreditfakturor. 
  

• Total-In hanterar nu även rad kod 40 för att hitta en referens. 
  

• Pain001 för Swedbank kräver Swift/Bic även för bankkontonummer på LB girotyp. 
Om man av misstag inte fyller i det blir det är svårbegripligt meddelande från 
banken. 
Nu görs en test av att det är ifyllt när filen skapas. 
 

• Context help och Tool Tip stöds nu. 
 

• Stödjer nu även USA.  
Totalt stöds BC för Sverige, Finland, Norge , Danmark, Tyskland och USA 

 

Lista över ändringar som har gjorts i Version 16.1 

• Ny SIE Export och Import. Det går inte att justera befintlig SIE med dom förbättringar 
som vi önskar. 



 
Filformat valbart ASII ANSI. 
Mappning av konton och dimensioner. 
Om konto eller dimension saknas går dom att infoga automatiskt. 
Hanterar tecknet " korrekt. 
Hanterar TAB korrekt. 
Funktion för att läsa in IB i journal. 
Läsa in och bokföra direkt utan att lägga i journalen. 
Lägga upp flera fördefinierade inställningar för SIE med i en lista. 
Gränssnitt för att automatisera importen av SIE. 
  

• Uppdatera valutakurs på dokument utan fråga och möjlighet att välja hur 
uppdateringen ska göras finns SweBase-inställningarna.  
”Aktuell kurs”, ”Behåll kursen”. 
 

• Det går nu att föreslå rader i pagen för ankomstregistrerade rader. 
 

• Det går nu att ändra dimensioner på en ankomstregistrering. 
 

• Det går nu att backa en ankomstregistrering i pagen för ankomstregistrerade rader. 
 

• Inbetalning via fil BG-Max, Total-In och Camt054, har nu fått gemensam logik för hur 
fakturatolkningen hanteras. 
 

• Inbetalning via fil, hanterar OCR på ett korrekt sätt, accepterar bara fakturor med 
check-siffra i filen. 
Inställning för OCR görs på "Inbetalning fakturanr- serier" 
Valen är "", Svensk, Finsk, Norsk och Danskt OCR-nr 
 

• Inbetalning via fil, hanterar nu kreditnota som utnyttjas av flera fakturor. 
 

• Inbetalning via fil, hanterar nu träff för flera fakturor där en av fakturorna har korrekt 
belopp. Enbart den fakturan tas med. 
 

• Preview av faktura ger fel om den skriver ut OCR-nr. Detta är nu justerat. 
 

• Betalfilen Pain001 och Swedbank accepterar inte taggen <CdtrRefInf> två gånger. 
Detta är nu justerat. 
 

• E-post med bifogat SweBase dokument som är av typen RDLC har inte kunnat 
hantera brödtexter. Det har vi nu en lösning på. Se inställningar som skall göras i 
manualen. 
 

• Balans- och Resultatrapport behåller nu filtren. 
 

• Alla dokumenten har nu justerats så att fälten Nr och Beskrivning gör radbrytning om 
texten blir för lång. 
 



• Arbetsbeskrivning skrivs nu ut på dokumenten. 
 

• Återrapportering med Camt054 kan ge division med noll under vissa omständigheter. 
Detta är nu justerat. 
 

• Inbetalning via fil kan stoppa med fel första gången om inte SweBase inställningar är 
uppdaterade. Detta är nu löst med en Commit. 
 

• Återrapportering med Camt054 och Danske Bank Taggen <DEBT> är <DBIT> för den 
banken. Det går nu att välja Danske Bank med korrekt hantering. 
 

• För att undvika att man missar en betalning, leverantörer som saknar inställningar på 
bankkontot. 
Ny funktion tillagd i betalningsförslaget för leverantörer. I samband med att 
förslaget körs görs en kontroll att det inte finns leverantörer med ofullständig 
betalningsinformation. Finns det kommer en page upp som visar vilka de är. 
Funktionen går att stänga av genom att inaktivera PEB0114. Om en leverantör inte 
ska ha någon betalningsinformation lägger man upp en girotyp (t.ex MANUELL) och 
registrerar detta på bankkontot för leverantören. 
 

• Periodiseringsrapporten visade i vissa situationer felaktigt resultat. Detta är nu 
justerat. 

 

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. 
  

• 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 
  

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


• 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" 
 


