
 

Versionsnyheter Vitec Verksamhetsanalys x.57 

 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

Programrättningar 

32009 Radlåsning på fel ställe i Excel 
När man skickar egendefinierade uppdelade rapporter till Excel så hamnade radlåsningen på fel ställe. 
Åtgärdat så att ytterligare en rad blir låst. 

31155 Nya principen för formelberäkning i formelkolumn kan visa fel 
I version 7.55 ändrades principen för hur formelrader beräknades i skärningspunkten mellan en formelrad 
och formelkolumn. Det har visat sig att det leder till felaktiga värden i vissa fall. Vi går därför tillbaka till 
den tidigare principen, dvs att använda formelkolumnens formel. 

30692 Projektansvarig kan inte registrera prognos 
Införandet av den nya rollen för att registrera budget medförde att funktionen prognosansvarig upphörde att 
fungera. Åtgärdat. 

29625 Uppdelade rapporter fungerar ej om man har flera kst-grupper av samma sort 
I samband med optimeringen av uppdelade rapporter som infördes i version 7.56 uppkom en bugg som visar 
sig när man står på näst lägsta nivån i trädet och väljer uppdelad rapport. Felet visar sig bara då man har flera 
kostnadsställegrupper av samma typ i databasen och yttrar sig så att rapporten inte visar några siffror. Felet 
är åtgärdat. 

28333 Felaktiga delsummor vid drilldown på högre nivå 
Delsummor i grid som visas när man gör drilldown på högre nivå har visat fel värde. Det är nu åtgärdat. 

 

 

 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

31228 Datalistor bör använda LargeSelectCommandTimeout inställningen vid uthämtning av data 
från databasen (ver x.57). 
Timeout tid vid uthämtning av data till datalistor styrs numera av web.config inställningen med namn 
LargeSelectCommandTimeout . 

29019 Gemensamt, ändra format till xlsx vid export till Excel 
Exportera lista till Excel - från listor i programmet sparar numera filer som standard med formatet xlsx. 

29018 Exportmodul, formatval vid export till Excel 
Alla exporter stödjer nu excelformatet xlsx. Exporten av datalistor som hade xls som standardformat har nu 
xlsx som standard istället. Befintliga exporter behåller sina sparade exportformat. 

27915 Ändringar i byggnadsdialogen 
Grunddata för byggnad, nu kan man spara adress, latitud, longitud samt fr.o.m/t.o.m datum på byggnadsnivå. 

27896 Skicka e-post ska vara möjligt från alla applikationer 
Nu kan man i dokumentarkivet skicka e-post från alla applikationer. 

Programrättningar 

32068 Dialogen för nämnarsynkronisering hämtar nämnare för stängda objekt. (ver x.57). 



Dialogen för att synkronisera nämnare hämtade värden även för stängda objekt och byggnader. Detta har 
justerats, nu hämtas endast värden för på dagen öppna objekt och byggnader. 

30473 Dokumentarkivet - Programfel vid expandering av dokumentmapp av typen filsystem. (ver 
x.56-160504). 
Felet är åtgärdat. 

29241 Långsam authentisering av mobila anrop (ver x.56). 
Koden för authentisering är optimerad. 

29148 När man har valt att visa användarnivåtext i trädet och byter till systemnivåtext händer inget. 
Senaste valet för användarnivåtext ligger kvar. 
Nu fungerar valet av systemnivåtexter. 

24843 Programfel vid uppstart av Teknisk Förvaltning i Windows 7/8 i 125% zoom-läge (ver x.57). 
Nu startar applikationen felfritt även på datorer med Windows 7/8 i 125% zoom-läge 


