
 

Vitec Verksamhetsanalys 7.59 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

Programrättningar 

35616 Import av nämnare till projekt fungerar inte (ver x.57-161214). 
Nu kan man importera nämnare från Excel även till projekt. I kolumnen Entitetstyp ska man ange värdet 64. 

34131 Kopplade dokument visar inte gif-filer (ver x.57-161214). 
Nu kan man förhandsgranska gif filer i dokumentarkivet utan att öppna filen i standardprogrammet. 

33749 Om man minimerar ribbon menyn i klientapplikationerna kan man inte återställa den, man 
måste starta om applikationen för att ribbon menyn ska visas igen. (ver x.59). 
Nu kan man minimera och maximera ribbon utan problem. 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

35511 Valbara benämningar i Projektmodulen 
Nu kan man själv ange vilka benämningar som ska användas på begreppen som finns i modulen 
Projektuppföljning. Texterna redigeras i dialogrutan Verktyg, Poster och Styrtabell och kan anges per 
kostnadsställegrupp av typ projekt. Ändringarna syns i rapport, projektlista, dialogruta för projekt samt 
menyrad. 

Följande benämningar kan ändras: 

Projekttyp 

Projektnr 

Projektbenämning   

Projektledare        

Prognosansvarig  

Projektansvarig 

Affärsansvarig 

Projektstatus 

Projektbeskrivning 

Projektbeslutsdatum 

Projektstartsdatum 

Projektavslutsdatum 

Stängningsdatum 

Kontraktsdatum 

Inflyttningsdatum 

Projektlista 

Projektprognos 

Nytt projekt 



Programrättningar 

36018 Standardflikar visas i grupp anpassade (ver x.59). 
I dialogruta Alternativ, Rapportflikar så visades stanadardflikarna i samma lista som de anpassade. 

Det är nu åtgärdat. 

35018 Fråga om avbrytande av anrop 
När man i Kontraktssimuleringen klickade i att använda budgetalternativ för jämförelse så fick man hela 
tiden upp dialogen "Avbryt pågående anrop" när man valde en annan fastighet i trädet. Felet är åtgärdat. 

34891 Fel i överföring till budget (ver x.59). 
Avgifter som startar eller slutar mitt i månaden beräknades felaktigt vid överföring till budget. 

Om en avgift t ex slutar den 15:e så överfördes ändå hela månadsbeloppet för den månaden. 

Nu är det ändrat så att överföring sker enbart för den del av månaden som avgiften gäller. 

36925 Värde på area saknas i ögonblicksbild (ver x.58-170208). 
Om Hyra används som källsystem för Kontraktssimulering kan det i sällsynta fall saknas värden på 
objektsarea i ögonblicksbilden. Detta åtgärdas i och med denna rättning. 

36896 Stängda simulerade avgifter tas med i överföring till budget (ver x.58-170208). 
När Hyra används som källsystem för Kontraktssimulerinegn kunde simulerade avgifter som stängts ändå 
föras över till budget. Felet är åtgärdat. 

 


