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Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

 

Versionsnyheter 

37217 WSF, Om testmottagare av e-post är aktiverad ska orginaladressen visas i slutet av 
meddelandefältet så att man kan se var e-post meddelandet egentligen skulle skickas. 
Orginaladressen är tillagd i slutet av meddelandefältet, text som visas: (Testmottagare för e-post är aktiverad, 
orginalmottagare var: aaa@bbb.cc) 

36788 Schemalagda tjänster: Vid omstart av tjänsten, spara den gamla loggfilen med annat namn. 
Vid omstart av tjänsten sparas den gamla loggfilen men ett namn på formatet 
"logfile_yyyyMMdd_HHmm.txt". 

36568 Logglista ska gå att skriva ut på alla loggartyper 
Man kan nu skriva ut logglista på alla loggtyper 

36240 Schemalagda tjänster: Utöka tiden till 4 tim innan status ikonen i dialogen över schemalagda 
tjänster ändras till stannad. 
Ändring införd. 

 

Programrättningar 

38500 Skicka SveFaktura filer via ftp fungerar inte, man får ett felmeddelande i stil med "Object 
reference not set to an instance of an object." (ver x.59-170322). 
Problemet är åtgärdat. 

38345 Vid uppgradering kunde anteckningar ibland bli dubblerade (ver x.60). 
Vid uppgradering körs ett skript som migrerar anteckningar i databasen. Det körs nu bara om inte har körts 
tidigare. 

38247 Kan inte radera värdenyckelgrupp (ver x.60). 
Nytt felmeddelande som korrekt beskriver felet är infört. Det nya felmeddelandet lyder "Kunde inte radera 
värdenyckelgruppen eftersom den används som nivå i en eller flera sökordningar." 

38138 FTP över Secure Socket Layer (FTPS://) fungerar inte, man får felet: the URI prefix is not 
recognized (ver x.58-170308). 
Nu fungerar funktionen även när man vill skicka filer via ftp över SSL (ftps). 

37147 Snabba upp distribution av e-post (ver x.60). 
Distribution av Epost är nu snabbare tack vare effektivare datauthämtning i Vitecs centrala epost-system. 

36793 Dokument går ibland inte att öppna pga låsning av annan process (ver x.59-170208). 
Tidigare kunde man vid granskning av dokument i "Dokument"-tabben ibland få ett felmeddelande där det 
stod att filen redan var öppen. Åtgärd har vidtagits för att undvika att detta scenario ska uppkomma. 

32193 Notify tjänst går ner när import eller export ska köras. (ver x.59-170222). 
När en ny import eller exportmodul laddas ned kan nu tjänsten skriva över den gamla. 
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Versionsnyheter 

38358 Utöka stödet för att koppla värdenycklar på projekt 
I dialogen "Kopiera värdenycklar" kan man numera även hantera sina projekt. Dessutom går det även att 
använda guiden "Kopiera värdenycklar från mall" på entitetstypen projekt. 

37686 Ärva värdenycklar vid skapande av kostnadsställe 
I dialogen för "Koppla värdenycklar" finns numera ett verktyg som låter användaren kopiera värdenycklar 
från en mall till flera andra entiteter 

36624 Verktyget Rapporter -> Man ska ej behöva uppdatera alla summarader och rapporter vid 
skapande av ny post 
En guide har införts för att underlätta administration av rapportmallar när man behöver lägga in nya poster. 

35512 Borttagning av projekt 
Nu kan man ta bort projekt helt och hållet. En ny knapp har lagts till och man kan även nå kommandot via 
högerklick på aktuellt projekt. 

 

Programrättningar 

39409 Summering av budget med kolumntyp årsoberoende total fungerar inte 
Verktyget för summering av budgetalternativ tog inte med fältet för årsoberoende total vilket innebar att 
summering av budgetalternativ inte fungerade fullt ut. Felet är åtgärdat. 

39374 Objektsbundna avgifter kan få fel avslutsdatum i vissa fall (ver x.59-170419). 
I vissa falla kunde objektsbundna avgifter få fel avslutsdatum i ögonblicksbilden. Det inträffade för avgifter 
på stängda kontrakt då avgiften hade stängningsdatum som låg tidigare än kontraktets avslutsdatum. I dessa 
fick avgiften samma stängningsdatum som kontraktet vilket kunde leda till att det blev dubbla avgifter i 
ögonblicksbilden ifall en ny objektbunden avgift av samma typ hade skapats. 

39348 Inkonsekvent visning av värden i kolumn med årsoberoende total (ver x.60-170503). 
I kolumn av typ åroberoende total visas värden enbart för de år projektet är aktivt. Väljer man analysperiod 
framåt i tiden så försvinner värdet. Eftersom man vill att värdet ska visas även om analysperioden ligger efter 
projektets slutdatum så har ändrat programmets beteende i enlighet med önskemålet. Budgetvärdena komer 
nu att visas även om man väljer en analysperiod som ligger framåt i tiden. 

38238 Dolda rader i rapport visas synliga vid export till Excel (ver x.59-170322). 
I version x.59 beter sig Excelexporten annorlunda. Dolda rader visas synliga i Excel. Berodde på en ändring i 
tredjepartskomponent. Nu är ändring gjord så att dolda rader och kolumner fortfarande är dolda när de 
exporterats till Excel. 

38178 Lista med rapportmallar uppdateras inte på rätt sätt (ver x.59-170308). 
Vid byte i trädet mellan t ex kst-grupp baserad på fastighet och kst-grupp baserad på projekt så uppdaterades 
inte alltid listan med rapportmallar. Felet är åtgärdat. 

38108 Projektnamn visas fel vid redigering av projekt (ver x.59-170308). 
När man öppnade dialogrutan för att redigera ett befintligt projekt stod det "Nytt projekt" i namnrutan. 

Felet är åtgärdat. 

37989 Pivoterade rapporter för projekt kan visa fel under vissa omständigheter (ver x.58-170308). 
I pivoterade rapporter som innehåller kolumner utfrån rader som både visar enskilda poster och summarader 
som innehåller posterna som även visas enskilt kan det i vissa fall bli så att all data inte visas i en kolumn. 
Om man byter till en annan värdetyp i en sådan kolumn och sedan tillbaka till ursprungsvärdetypen så visas 
beloppen korrekt. Felet är rättat. 

37873 Växling från pivoterad rapport till sammanställd kan ge felmeddelande (ver x.58-170308). 
I vissa fall kan man få ett felmeddelande vid växling från visningstyp pivot till sammanställd. 

Det inträffar när den sammanställda rapporten har en kommentarskolumn på en position där den pivoterade 
rapporten har en värdekolumn. I vissa fall kan kommentarskolumnen då få ogiltiga parametrar vilket leder 
till ett felmeddelande. Felet är åtgärdat. 



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. 

36713 Överföring budget innevarande år (ver x.58-170125). 
Nu tillåter programemt överföring av kontraktssimuleringsdata till budget för innevarande år under första 
kvartalet. Vid överföring visas en dialogruta där man väljer startår för överföring. Man kan välja mellan 
innevarande år och nästa år. 

36694 Verktyget Rapporter. Formateringen på förhandsgranskningen har försvunnit. (ver x.60). 
Formateringen är återställd. 

36689 Uppgift om moms blir fel vid skapande av ögonblicksbild (ver x.58-170125). 
Vi tagning av ögonblicksbild kunde objektsbundna avgifter få fel momsklassning. Avgifter som inte ska ha 
moms kunde klassas som momsade. Detta ledde till fel vid överföring till budget då beloppen hamnade på fel 
konto i budget. Felet är nu åtgärdat. Men för att rätta ev. fel i budget måste man ta ny ögonblicksbild. 


