
 

Versionsnyheter Vitec Verksamhetsanalys 7.58 

Versionsnyheter 

33048 Separera nummer och namn i uppdelad rapport vid export till Excel 
Vid export till Excel av uppdelad rapport skrivs nu nummer och namn på olika rader. Separering av nr och 
namn görs enbart då nodtexten är "Nummer och beteckning" eller "Nummer och namn". 

18196 Förenkla registrering av nya kostnadsställen 
I Alternativdialogen kan man för kontodelar ange ett databasfält från vilket man hämtar koddelsvärdet när 
man skapar ett nytt kostnadsställe. Tillgängliga databasfält ät Fastighetsnummer, byggnadsnummer, 
objektsnummer, ägarnummer och projektnummer. Beroende på typen av kostnadsställe som skapas så kan 
vissa databasfält inte hämtas. Initieringen av koddelsvärden görs från verktyget "Skapa kostnadsställen" samt 
från formuläret för nytt projekt. 

18193 Visning av konto i ögonblicksbild 
Om man väljer "Ögonblicksbild med konteringsinformation" i Analys-menyn visas ett nytt fönster som 
innehåller alla avgiftsrader i tillsammans med konteringsinformationen. Data visas i en tabell som är 
sorterings-, filtrerings-, och grupperingsbar. 

7900 Drill down till kontraktssimulering från budget  
Nu kan man göra drill down på budgetvärden som kommer från kontraktssimuleringen. Högerklicka på 
beloppet och välj drill down. Då visas ett nytt fönster med de avgifter som kommer från ögonblicksbilden 
som ligger till grund för beloppet. Avgifterna visas i en tabell som är sorterings, grupperings och 
filtreringsbar. 

5271 Utökad behörighet baserad på roll 
För utökad behörighetshantering på rapportmall, rapportflik, post och värdetyp går det nu att ange behörighet 
på roll. Möjlighet att ange behörighet per användare kvarstår. 

 

 

Programrättningar 

33541 Avgifter saknas i ögonblicksbild 
När Kontraktssimuleringen anpassades till Hyra infördes ett steg i ögonblicksbilden som innebar att 
"kontrakt t o m" sattes till värdet "hyresperiod t o m" om kontraktsdatum saknades men det fanns ett datum 
för hyresperiod t o m. Nu ser vi att det leder till felaktigheter. T ex fungerar inte hanteringen av 
objektsbundna avgifter när man gör så. Avgifterna saknar belopp efter avslutsdatumet. Vi har ändrat så att 
ingen ändring av datumet görs i samband med ögonblicksbilden. 

33494 Dubblettavgift i Kontraktssimuleringen  
Under vissa omständigheter kunde objektsbaserade avgifter dubbleras. Kontraktssimuleringen hanterar 
objektsbaserade avgifter som löper över flera kontrakt på följande sätt: 

Avgiften klonas och läggs på varje kontrakt med samma start-och stoppdatum som kontrakten.  

Vi behöver göra så för att logiken i KS ska fungera och för att hålla bakåtkompabilitet med Vitec Nova. 

Dock togs inte hänsyn till om avgiften hade ett avslutdatum under den aktuella perioden. Felet är åtgärdat. 

33359 Avgifter på stängda objekt tas med i överföringen  
Om man stängde ett objekt per det datum som kontraktets slutdatum så kom avgifterna fortfarande med i 
överföringen. Felet är rättat. 

33358 Avgifter tas inte med i överföringen  
I vissa fall togs inte avgifter med i överföringen till budget. Det gällde manuellt redigerade avgifter med 
moms. Felet är åtgärdat. 

32987 Time-out vid import  



Time-out berodde på att den nya tabellen CostPlacePostValueLog2 saknade ett viktigt index. Efter att 
indexet lagts till försvann problemet. 

 

32849 Budgetöverföring fungerar inte i vissa fall  
Några kunder har ekonomisystem där man hämtar informationen från flera databaser eller kataloger. För att 
hålla ihop det hela i VA och för att kunna göra drilldown så sätts en extra kontodel, vanligtvis kallad 
"Bolag". Bolag har olika värden beroende på databasursprung och då kan man spåra tillbaka till rätt databas 
vid drilldown. 

Tyvärr tog budgetöverföringsfunktionen som körs när KS används mot Vitec Hyra inte tar hänsyn till den 
extra kontodelen som definierats i VA. Överföringsfunktionen fungerade inte då eftersom styrtabellen kräver 
den koddelen. Nu har det rättats. 

32815 Fel värdetyper kan ibland visas i Kontraktssimulering  
Felet inträffade om man stängde VA när en nod i sökordning baserad på projekt var vald. 

När man startade och valde Kontraktssimuleringsfliken för fastighet så visades värdetyperna hörande till 
projekt i droplistan för att välja värdetyp. Åtgärdat så att värdetypslistan uppdateras. 

32796 Fel prognostyper visas i droplista 
Om man har mer än en kst-grupp baserad på Projekt och har olika prognosperioder för respektive grupp så 
uppdaterades inte listan i menyn på rätt sätt när man hoppade mellan grupperna i trädet. Nu uppdateras 
listan. 

32685 Visningstyp tabell och staplad visar inga värden i vissa fall  
Om man står i trädet på en nod som direkt under sig har den lägsta nivån för kst-gruppen i fråga så visar 
rapporten endast nollvärden i visningstyp staplad och tabell. Felet är åtgärdat. 

32288 Problem med att ange värdetyp till prognosperiod då det finns flera kst-grupper baserade på 
projekt 
Man kunde inte välja någon annan kst-grupp än den första. Felet är åtgärdat. 


