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Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

28138 Flervalsmöjlighet i trädet för att redigera rapportmallar 
I trädet som används för att designa rapportmallar kan man nu markera flera poster på en gång och använda 
drag and drop för att flytta dem till en ny position. 

 

27115 Behörighet till budgeteringsfunktioner 
En ny behörighetsfunktion för att styra behörighet att redigera budget har tillkommit. Funktionen heter 
"Redigera budget" och används när man behöver kunna sätta behörighet så att en roll bara kan registrera 
budget manuellt utan att använda beräkningsfunktionerna. 

 

26861 Dölj fastigheter som inte ska vara med i VA i "Skapa Kostnadsställen" 
I dialogrutan "Skapa kostnadsställe" visas alla fastigheter, byggnader eller objekt som det inte har skapats 
kostnadsställe för i VA. Vissa av dessa entiteter ska inte finnas i VA och då är det onödigt att de visas varje 
gång. 

Nu kan man markera att sådana entiteter ska döljas. Vid behov kan man ta fram dem igen. 

 

26860 Outhyrda kontrakt ska inte visas i grupperade objektstyper i ögonblicksbilden 
Nu kan man välja att för grupperade objektstyper visa outhyrda kontrakt separat i ögonblicksbilden. 
Inställningen görs i Alternativdialogen, flik Kontraktssimulering. 

 

26653 Refaktorisering av loggning 
Logglistan som visas när man högerklickar på ett belopp och väljer "Visa historik" har ändrats. Det har 
tillkommit två fält, "Uppdaterad datum" och "Uppdaterad tid". Vid import av utfall skrevs det tidigare in en 
ny rad i loggen oavsett om värdet hade ändrats eller inte. Nu skapas det inte någon ny rad om värdet är 
oförändrat. Istället uppdateras ett fält som anger senaste datum och tid för inläsning. 

 

24769 Ny beräknad kolumn, Tertial, i kolumnverktyget 
En ny kolumntyp, Tertial, har införts i kolumnverktyget. Tidigare har man varit tvungen att använda 
formelkolumner för att visa tertial.  Det slipper man nu.  

Om det saknas utfall för någon av månaderna hanteras det på samma sätt som för beräknade 
månadskolumner. 

 Man kan ange tertial på samma sätt som månad, d.v.s. följa analysperiod absolut eller relativt. 

Värden i tertialkolumner kan inte redigeras eftersom de är framräknade från ackumulerade månadsvärden. 

Den nämnare som gäller vid utgången av tertialen visas i kolumnen. Om periodisering av nämnare är vald 
divideras nämnaren med 3. 

 

20922 Refaktorisering av automatisk import från ekonomisystem 
Man kan nu välja en ny princip för import av data från ekonomisystem. Valet görs i dialogen Alternativ, 
Allmänt genom att markera "Utökat importintervall". Aktiveras den nya importmetoden kommer utfallet att 
importeras för varje period för valbart antal månader bakåt i tiden. Hur långt bakåt är valbart med följande 
alternativ: Kvartal, tertial, halvår eller år. I januari görs även import för föregående år. Perioder framåt i tiden 
importeras också. Dock ej längre än innevarande år. På så sätt hålls data aktuellt för beräkning av 
periodutfall. 



 Endast en fellista per importkälla skickas. 

Programrättningar 

27701 Översyn behörighetsfunktionen "Inställningar Verksamhetsanalys" 
Behörighetsfunktionen "Inställningar Verksamhetsanalys" ska innebära behörighet till de flesta funktionerna 
i systemet. Det har inte fungerat fullt ut, t ex har man inte kunnat öppna Alternativdialogen. Detta är nu 
åtgärdat. Det är nu ändrat så att enbart administratör för applikationen ska kunna göra det. 

 

27349 Kolumntyp period kan i vissa fall visa fel i projektrapport 
I projektrapport med både periodkolumn och flerårs ackumulerade kolumntyper kan periodkolumnen visa fel 
ifall det saknas värden för den aktuella perioden. Det är nu åtgärdat. 

 

27220 Behörighetskontroll på beloppskommentar är inte heltäckande 
Det har funnits luckor i behörighetskontrollen för redigering av beloppskommentar. Det har nu åtgärdats. 
Följande regelverk gäller för behörighet till Beloppskommentar: 

 Grundbehörighet: 

Någon av följande funktioner ska vara kopplad till rollen man är med i: 

Inställningar Verksamhetsanalys 

Redigera beloppskommentar 

  

För varje typ av objektbaserad behörighet som används måste man ha behörighet till entiteten i fråga. 

D.v.s. 

Om "Använd på post" är satt behöver man ändra-behörighet på posten 

Om "Använd på Värdetyp" är satt behöver man ändra-behörighet i värdetypen som posten ligger i 

Om "Fastighet" är satt behöver man Läs-behörighet på fastigheten som posten hör till 

Om "Kostnadsställe" är satt behöver man läs-behörighet på kst som posten hör till 

Om "Projekt" är satt behöver man läs-behörighet på Projekt som posten hör till 

  

Om värdetypen är låst ska man inte kunna skapa/redigera/ta bort beloppskommentar. 

 

27081 Behörighet till verktyg 
Behörighetskontrollen för de olika verktygen i VA har inte fungerat som den ska. T ex kunde alla använda 
öppna Kolumnverktyget. Nu är det åtgärdat. Enbart roller som har funktionen "Inställningar 
Verksamhetsanalys" kan göra det hädanefter. 

Om man t ex är budgetadministratör har man ha tillgång till verktygen Budgetfaktorer, Fördelningsverktyg, 
Summera budgetalternativ. 

 

25452 Värdenycklar på projekt följer inte med vid ändring på fastighet 
Rättningen innebär att projekt som är kopplade till en fastighet får samma värdenycklar som fastigheten när 
man kopplar värdenycklar till den. 

 

22252 Fel färg på negativa belopp vid export till Excel 
När man skicka rapport till Excel kan negativa belopp ibland visas i svart färg. Nu är det åtgärdat så att 
negativa belopp visas med röd teckenfärg. 

 



Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

28077 Exportmodul 
Exportmodulen är en ny funktion som finns tillgänglig i produkterna Teknisk Förvaltning, 
Verksamhetsanalys, Hyra och Energiuppföljning.  

Funktionen används för att exportera viktiga data ur våra program antingen via generella exportformat som 
Vitec tillhandahåller eller genom kundspecifika format, där kunden har bestämt vad som ska exporteras. 

Vissa format är generella och tillgängliga för samtliga program medan andra format är specifika för en viss 
produkt. 

Återkommande exporter kan sparas och schemaläggas via Vitec Notify. 

Exportfunktionen är behörighetsstyrd 

 

Idag finns följande tre generella exportformat: 

 

* Verktyget Datalistor.  Tillgänglig från samtliga produkter. 

* Månadsförbrukningar och avläsningar. Tillgänglig från Energiuppföljning 

* Månadsförbrukningar och kostnader. Tillgänglig från Energiuppföljning 

 

27116 Förändringar i menysystem 
Under Vitec-knappen har följande förändringar skett: 

1. Knappen Hjälp under Hjälp har tagits bort. 

2. Knappen Nyheter har bytt namn till Versionsnyheter 

3. Knappen Rensa cache har flyttats in under Hjälp 

 

27107 Justering i grunddatamenyn 
Menyerna för att öppna grunddata Ägare, Område och Förvaltare ligger nu under en ny nod under grunddata 
som heter Organisation. 

Programrättningar 

27013 Filuppladdning för mailattachment hanterar inte åäö korrekt och inte mellanslag i returnerad 
fillänk 
åäö ersätts numera med aao. Mellanslag i returnerad url är utbytt till %20 så att inte länken blir felaktig. 

 
26840 Höga tal blir konstigt formaterade vid export till Excel i listor 
Vid export av listor till Excel kan höga heltal (mer än 11 tecken) visas som t ex 1.23457E+14 istället för 
123456789101112. Det kan gälla t ex ocr-nummer eller olika journalnummer.  Dessa kolumner formateras 
nu, om det behövs, som text vid export till Excel. 

 
23211 Nämnare: Datumfält saknar standarddatumhantering 
Förbättrad datumhantering i fältet Datum vid "Lägg till ändringsdatum för nämnare" på objekt. 

 


