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Hyra 

Programrättningar 

61988 Utjämna saldo (ver x.73-191127). 
Vid utjämning av saldo utjämnades inte framtida fakturor korrekt om det finns flera betalningar på fakturan 

som utjämnas som matchar fakturans restbelopp exakt. Detta har nu åtgärdats. 

61972 Retroaktiv avgiftskörning (ver x.73-191127). 
Den retroaktiva avgiftsförändringen kunde inte hantera om ett kontrakt hade flera avgifter av samma 

avgiftstyp som omräknats. Detta har nu åtgärdats. 

61956 Avsändare för fakturering E-post ska vara tomt default (ver x.73-191127). 
Avsändarens namn för nya e-postinställningar fylldes felaktigt i med inloggad användares namn om inget 

namn fanns sparat sedan tidigare. Detta har nu åtgärdats. 

61913 Export till marknad ger fel om våningsplan på objekt är satt till decimaltal (ver x.73-191127). 
Våningsplan innehållande tal som inte var heltal (t ex 1,5) orsakade fel vid export till marknad. Det är nu åtgärdat. 

61909 Användarinställningar, Värdenyckelgrupp saknar "inget" (ver x.73-191127). 
Om en användare valt en värdenyckelgrupp som favorit i standardurvalet fanns det inget sätt att ta bort det 

valet (förutom att byta till en annan värdenyckelgrupp). Detta har nu åtgärdats så att man kan välja att ingen 

värdenyckelgrupp ska vara den förvalda värdenyckelgruppen. 

61905 Fel belopp i taggen PriceAmount för rabatter i Svefaktura PEPPOL (ver x.73-191127). 
Vid distribution av fakturor via formatet Svefaktura PEPPOL BIS Billing 3.0 angavs ett felaktigt belopp i 

taggen <PriceAmount> om fakturan innehåll underlag från en negativ avgift som ej var markerad som en 

rabatt. Felet har åtgärdats. 

61897 Endast uppräkningsbara avgiftstyper valbara vid stängning/rensning av avgifter (ver x.73-

191127). 
Endast uppräkningsbara avgiftstyper gick att använda för att stänga och rensa avgifter. Dettar har nu ändrats 

så att alla avgiftstyper går att välja. 

61879 Redigera kontrakt OK-knappen inte tillgänglig (ver x.73-191127). 

Ibland när man öppnade ett kontrakt för redigering var knappen OK inte tillgänglig. Detta har nu åtgärdats. 
 

61772 Timeout fås i betalningsjournalen om man har för stort urval (ver x.73-191127). 
Om man använde betalningsjournalen för att ta ut information över ett stort tidsspann och ett stort urval fick 

man en timeout. Detta har nu åtgärdats genom att timeouten har höjts. 

61653 Går ej att skriva ut fakturor om ägarens namn är för långt (ver x.73-191127). 
Ägare/bolag med namn längre än 40 tecken gjorde att det inte gick att skriva ut eller förhandgranska 

fakturor. Detta har nu åtgärdats. 


