
 

Versionsnyheter Vitec Verksamhetsanalys 7.55 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

23743 Fel adress till supportsidan i hjälpmenyn 
Nu kommer man till rätt supportsida dvs. http://www.vitec.se/fastighet/support/ 

 

23573 Lägg till fält på byggnad 
På formuläret för Byggnad finns fälten för Byggår och Ombyggnadsår. 

 

Programrättningar 

22726 Nämnardialogen har text som döljer annan text 
I nämnardialogen så presenteras viss text ovanpå och döljer annan text när FG1_N_SYNK är satt till true på 
fastigheten i databasen. Detta är åtgärdat. 

 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

22011 Titta-behörighet i Ögonblicksbilden 
Nu finns ytterligare en behörighetsinställning: 

Kontraktssimuleringsfliken (se) 

När man har den funktionen är alla kommandon som innebär redigering inaktiverade. 
Befintlig funktion "Kontraktssimuleringsfliken" har fått tillägget "redigera".  
På så sätt behöver man inte förändra något vid uppgradering. Befintliga användare behåller behörighet att 
ändra. 
För att ge enbart titta-behörighet ska bara alternativet (se) vara ibockat. 

 

20912 Kompletteringar i fönster för drill down på högre nivå 
fönstret som visas vid drill down på högre nivå har kompletterats med: 

Knapp för att dölja/visa nollrader 

Knapp för att skicka till Excel 

Visning av summa för markerade celler i statusrad. 
 

20911 Utskrift av drill down på högre nivå 
I fönstret som visas vid drill down på högre nivå finns nu en knapp för utskrift. 

 

15381 Välja vilka fastigheter som ska importeras 
Nu kan man välja vilka fastigheter som berörs av en import. Ett nytt begrepp, Importurval har införts. Man 
kan skapa importurval i importdialogen och koppla fastigheter till dessa. I samband med importen anger man 
vilket importurval som ska användas. 

 

Programrättningar 

24936 Det går inte att välja vilka sidor som ska skrivas ut i utskriftsdialogen 
Nu kan man välja vilka sidor som ska skrivas ut. 



 

23338 Programfel i pivoterad rapport 
Problem med programfel då budgetkolumner med både årsvis ackumulerade värden och periodvärden visas i 
pivoterad rapport är åtgärdat. 

 

23337 Problem med formelrader i formelkolumner 
Om man har en formelrad som innebär nyckeltalsberäkning så kan det bli felaktiga beräkningar i 
formelkolumner i egendefinierade rapportflikar. Formeln i formelkolumnen tillämpas på alla rader oavsett 
typ.  I en sammanställd rapport så hämtas termerna som ingår i en formel i en formelrad från den kolumn 
formeln finns i. Nu är det ändrat så att samma metod används även i formelkolumner. Det innebär större 
sannolikhet för att nyckeltalsberäkningar i formelrader visar vettiga värden även i formelkolumner. Dock 
fungerar det inte om man har nämnare med i formelraden eftersom formelkolumner i nuläget inte visar 
nämnare. 

 

21385 Beloppen överensstämmer inte mellan 3L Pro och VA kontraktsimulering 
Berodde på felaktig beräkning av månadsandel. Åtgärdat. 


