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Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Programrättningar 

41922 VitecNotify hänger sig om det blir för långt felmeddelande (ver x.60-170906). 
Om det blir ett långt felmeddelande från en schemalagd tjänst ( mer än 2041 tecken) fortsätter nu 
VitecNotify att köra och felet rapporteras till Vitec samt till status för tjänsten. 

 

Verksamhetsanalys 

Programrättningar 

42286 Avgift kan få felaktigt avslutsdatum (ver x.60-170906). 
Om en objektbaserad avgift sträcker sig över flera kontrakt och ett kontrakt har datum för hyresperiod satt 
får avgiften detta datum. I detta fall ska avgiften inte ärva det datumet.  Nu är det ändrat så att man använder 
utflyttsdatum istället. 

42011 Sparande av prognoskommentar ger felmeddelande (ver x.60-170906). 
När man registrerade ny beloppskommentar på ett prognosvärde så fick man ett felmeddelande när man 
tryckte på spara-knappen. Kommentaren sparades inte. Samma gällde om man uppdaterade en befintlig 
prognoskommentar. Om man har gjorde en ändring i prognosvärdet som kommentaren avser fungerade det 
att spara. Åtgärdat så att nya kommentarer kan sparas direkt. 

41885 Nämnarkolumn i pivoterad rapport orsakar felmeddelande (ver x.60-170906). 
Pivoterade rapporter som innehåller värdekolumner och nämnarkolumner orsakade felmeddelande pga Id-
krock. Åtgärdat. 

40442 Budgetexport sparas till *.xls (ver x.60-170906). 
När man gjorde budgetexport med valet att visa månadsvärden radvis kunde man få ett felmeddelande om att 
index är utanför giltigt intervall. Det beror på att exporten sparades till formatet *.xls. som bara klarar 65546 
rader. Genom att det nu är ändrat så att exporten sparar till formatet *.xlsx ryms det upp till 1 048 576 rader, 
vilket borde räcka i de flesta fall. 

40089 Objektsbundna avgifter på kontrakt som slutar mitt i månaden visas fel (ver x.60-170906). 
Objektsbundna avgifter på kontrakt som slutar mitt i månaden visades med hela månadsbeloppet. 

Det beror på att sådana avgifter saknar avslutsdatum eller har avslutsdatum som inte sammanfaller med 
kontraktets avslutsdatum.  I sådana fall används kontraktets avflyttdatum för att beräkna månadsandelen. 


