
 

Versionsnyheter Verksamhetsanalys 7.61 

 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

39516 VitecNotify, frigör minne mellan körningar av schemalagda tjänster. 
Efter varje kontroll av schemalagda tjänster som ska köras så frigörs allt tillgängligt minne. 

39457 Visa notifieringsmotorns version samt namnet på server i Om fönstret. 
Nu visas önskad information i Om fönstret. Menyval Hjälp - Om. 

Programrättningar 

41553 Man kan dubbelklicka i grunddatamenyer vilket ger konstigt beteende (ver x.61). 
Lösning införd för grunddata resurs samt resursgrupp. 

41252 Vitec Hyra skriver till fel webservices.config-fil (ver x.61). 
Uppkopplingsinställningar skrivs numera till samma fil som dom läses från d.v.s om man har en 
.webservice.config fil i programkatalogen så sparas numera förändringar i uppkopplingsdialogen till den 
lokala filen. Tidigare skrevs alltid inställningarna till den .webservice.config fil som ligger i appdata. 

40435 Fel när Exportmodul/avläsningsimport inte kan köras i VitecNotify hanteras inte (ver x.60-
170614). 
Nu skickas felrapporter från VitecNotify in till Vitec när fel inträffar i Export/Import-modulen. 

40088 Nämnare visas vid nyupplägg av objekt (ver x.61). 
Åtgärdat. 

39881 Det går inte lägga in negativa koordinater i systemet (ver x.61). 
Nu tillåter vi negativa värden för longitud och latitud enligt WGS84 på fastighet och byggnad. 

 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

41000 Ta med preliminära kontrakt i ögonblicksbild 
Nu kan man välja att ta med preliminära kontrakt i Ögonblicksbilden. Valet görs i dialogrutan Inställningar, 
Alternativ, Kontraktssimulering.  

Markering görs i rutan "Simulera även preliminära kontrakt". De preliminära kontrakten markeras med en 
egen färg. 

40014 Fler kolumntyper i budgetverktyget 
Nu kan man välja kolumntyp Rullande 12 i budgetverktyget och även kunna använda den kolumen som 
basperiod för uppräkning. 

Man kan även välja utfall för valfri period och kunna använda det värdet som bas för uppräkning. 

39522 Uppdatering av importfördelning i samband med att nya poster infogas 
När man använder guiden Infoga nya poster kommer även importfördelningarna att uppdateras om de 
innehåller mallposten. Mallposten är den post som man anger att de nya posterna ska ärva egenskaper ifrån. 

38453 Visning av datum för hyresperiod i ögonblicksbild 
I samband med anpassning av Kontraktssimuleringen till Vitec Hyra togs färgmarkeringen av kontrakt med 
slutdatum bort. I Hyra används begreppet "Hyresperiod t o m" och det är det datumet som avgör vilken färg 
det blir. En grön färgmarkering (eller den färg som betyder "Hyresperiod t o m infaller efter året") om 
datumet infaller efter valt år. Infaller datumet under valt år markeras kontraktet med den färg som betyder 
"Hyresperiod t o m infaller under året". 



Programrättningar 

41469 Drilldown till kontraktssimulering kan visa fel 
Om man använde flera koddelar för att styra villkor på intäktsposter så tog drilldown endast hänsyn till 
koddelen Konto. Drilldown blev därför missvisande eftersom filtreringen inte gjordes på rätt sätt. Felet är 
åtgärdat. 

41175 Färgmarkering för kontrakt saknas i ögonblicksbild 
I samband med anpassning av Kontraktssimulerinegn till Vitec Hyra togs färgmarkeringen av kontrakt med 
slutdatum bort. I Hyra används begreppet "Hyresperiod t o m" och det är det datumet som avgör vilken färg 
det blir. En grön färgmarkering (eller den färg som betyder "Hyresperiod t o m infaller efter året") om 
datumet infaller efter valt år. Infaller datumet under valt år markeras kontraktet med den färg som betyder 
"Hyresperiod t o m infaller under året". 

40442 Budgetexport sparas till *.xls 
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 
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. 

39524 Överföring till budget fungerar inte på högre nivå 
Överföring till budget fungerade inte i vissa specifika fall. Felet är åtgärdat. 

39523 Skapa ögonblicksbild ger time-out 
Om man har ett stort antal objektbundna avgifter i databasen tar det längre tid att skapa ögonblicksbild. I 
vissa fall kan det ta så lång tid att det blir timeout. Vi har nu optimerat koden som hanterar de objektbundna 
avgifterna så att timeout kan undvikas. Anledningen till att de obektsbundna avgifterna kräver mer är att 
progammet behöver en tydlig koppling mellan de  kontrakt som löper under avgiftens giltighetstid. 

39007 Summarader kan visas fel i nyckeltalsläge 
I rapporter där det finns formelkolumner räknades inte summarader som refereras i formelkolumnerna om till 
rätt värde när man växlade mellan nyckeltal och beloppsläge. Det har att göra med att vi har uppgraderat till 
enn ny version av en tredjapartskomponent. Vi har nu kompenserat för det ändrade beteendet i 
tredjepartskomponenten. 

38918 Värden i pivoterade rapporter visas inte (ver x.59-170405). 
Rättning har gjorts för att undvika id-krock som orsakade att värden i vissa kolumner ibland inte visades. 

38507 Moms hanteras fel vid skapande av ny avgift 
I vissa fall kunde uppgift om moms bli fel när ny avgift läggs till. Det gäller när man använder Vitec Hyra 
som källsystem. Nu används samma regelverk som i Hyra för att avgöra momsklassningen. 


