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Hyra 

Versionsnyheter 

60726 Återrapportering autogiromedgivande via internetbank (ver x.72-191016). 
Efter inläsning av autogiromedgivanden från internetbank måste resultatet av inläsningen återrapporteras till 

BGC. Om ingen återrapportering har gjorts inom 18 bankdagar kommer medgivandet automatiskt att 

makuleras i banken. 

Guiden "Medgivande via internetbank" har kompletterats med ett avslutande steg för att skapa fil för 

återrapportering.  

Om man avbryter utan att skapa fil för återrapportering så kommer medgivandet ha status "Godkänd (ej 

bekräftad)". Ett sådant medgivande är inte fullt godkänt och betalningsuppdrag går inte att skapa. Godkänn 

dessa medgivanden genom att köra guiden "Skapa autogiromedgivanden". Har återrapportering inte har 

gjorts inom 18 bankdagar så kommer medgivandet att raderas i VH. 

Programrättningar 

61032 Belopp försvinner om man utjämnar saldo mot en faktura med mindre belopp (ver x.72-

191016). 
Om en faktura blivit överbetald så att restbeloppet överstiger nästkommande fakturas totalbelopp, försvann 

det överstigande beloppet vid utjämning av saldo. Detta har nu åtgärdats. 

61028 Detaljerad hyresgästförteckning vid högerklick på kontrakt (ver x.72-191016). 
Öppnade man rapporten Detaljerad hyresgästförteckning direkt från ett kontrakt fick man ett felmeddelande 

efter att man valt en listmall. Detta har nu åtgärdats. 

60805 Trimmat löpnummer för Intressent (ver x.72-191016). 
Problemet med fel id för intressenter i Portal är nu åtgärdat. 

60797 Bokföringsrader kan skapas dubbel vid förskottsbetald moms (ver x.72-191016). 
Om man fick en time out vid körningen för att skapa förskottsbetald moms gick det att starta körningen igen. 

Konsekvensen blev att dubbel bokföring skapades. Detta har nu åtgärdats. 

60785 Momentant saknas i värderings- och uthyrningslistan. (ver x.72-191016). 
Möjligheten att ta ut värderings- och uthyrningslistan momentant har återförts, med skillnaden att man nu 

kan välja vilket datum som helst för att ta ut rapporten momentant för (tidigare var det bara den första i varje 

månad). 

60604 Vakanskontrakt krediteras felaktigt vid stängning av objekt (ver x.72-191016). 
Vid stängning av ett objekt med ett vakanskontrakt krediterades hela perioden då objektet stängdes, även om 

stängningen skedde mitt i en period. Detta har nu åtgärdats. 


