
 

Versionsnyheter Vitec Verksamhetsanalys 7.62 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

Programrättningar 

44070 Vissa mail från systemet skickas inte när kunden använder en lokal SMTP för att skicka mail. 
(ver x.62). 
Det finns en ny inställning i web.config SMTP_SenderDomain, där kan man ange en annan avsändardomän 
t.ex. microsoft.com. Alla hårdkodade avsändaradresser med avsändardomän vitec.se kommer att bytas ut 
mot värdet som anges av SMTP_SenderDomain. 

44030 Sökvägar på ftp servrar kan vara "case sensetive", det hanterar vi inte helt korrekt. (ver x.61-
171101). 
Åtgärdat. 

43904 Fel vid kopiering av objekt med beskrivningar (ver x.61-171101). 
Felet åtgärdat. 

43486 Man kan inte byta lösenord om man inte är administratör (ver x.61-171018). 
Nu kan man byta lösenord oavsett om man är admin eller inte. 

42725 Alla visningsalternativ på byggnad stöds inte i databasen  (ver x.62). 
Detta är åtgärdat. 

42511 Visningsalternativet "Nummer, Adress och Namn" på objekt fungerar inte i Hyra  (ver x.62). 
Texten blev istället endast "Objekt". Problemet åtgärdat. 

42326 Menyval syns inte när man kör Windows 7 med tema "Windows Classic", samma problem på 
Windows 2008 server (ver x.61-170920). 
Åtgärdat 

41922 VitecNotify hänger sig om det blir för lång 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. 

41171 Se till att använd via webbtjänst slår igenom på korrekt sätt (ver x.62). 
Nu kan man inte ändra sökvägar för dokumentarkivet i användarinställningar om checkrutan 'Hämta filer via 
webbtjänst' är förbockad. 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

43412 Rättighet Inställningar Verksamhetsanalys ska ge användaren rättigheter att tilldela 
objektsbaserad behörighet 

Som adminstratör av Verksamhetsanalys kan man nu tilldela behörighet till rapportflikar, rapporter, 
värdetyper och poster utan att vara administratör för hela systemet (superuser).  Det är funktionen 
"Inställningar Verksamhetsanalys" som ger denna behörighet. 

42680 Möjlighet att sätta vakanstyp på nya vakanskontrakt i kontraktssimulering 
Nu kan man vid skapande av nya vakanskontrakt sätta vakanstyp. Om vald vakanstyp har en egen inställning 
för hur hyresbortfallet ska konteras kommer det att tas hänsyn till detta i överföring till budget. 

18761 Kommentarer på högre nivå 
Nu kan man skriva beloppskommentarer på valfri nivå i programmet. På högre nivå visas markeringar i blått 
i celler som innehåller kommentarer på lägre nivå. Om det finns kommentarer på både aktuell och 
närliggande nivå har kommentarsmarkören vinröd färg. Genom att högerklicka på en cell med kommentarer 
och välja kommandot "Visa alla kommentarer" öppnas en lista där alla kommentarer som har koppling till 
aktuell cell visas. 



Programrättningar 

43641 Felaktig period i utfallsprognos (ver x.61-171018). 
Det gick inte att ändra analysmånad i Utfallsprognos. Felet är åtgärdat. 

43336 Krash vid öppnande av projekt-relaterade dialoger 
Vid val av sökordning rörande projekt kunde programmet tidigare krascha om man trycker på nytt uppe i 
ribbon (Projekt-tab) efter att ex. projektlista är valt till höger. Detta är åtgärdat 

43234 Framtida avgifter kommer i vissa fall inte med i ögonblicksbilden 
Om det finns uppgift om hyresperiod t o m på ett kontrakt och det finns avgifter på kontraktet som har 
startdatum efter hyresperioden slutar så kommer avgiften inte med i ögonblicksbilden. Åtgärdat så att 
avgifterna tas med. 

43225 Avsaknad av datum för hyresperiod på avslutade kontrakt kan orsaka fel i ögonblicksbild 
När ett avslutat kontrakt saknar datum för hyresperiod t o m orsakar det att avgifter visas felaktigt i 
ögonblicksbilden. Datumet för hyresperiod behövs inte i Hyra men Kontraktssimuleringen behöver det för 
att sätt rätt värden. Åtgärdas genom att sätta Hyresperiod t om = Kontrakt t o m i de fall där det saknas när 
ögonblicksbilden tas. 

43217 Upprepade ändringar av värde för en post i projektprognos kan ge felmeddelande 
Om man ändrar värdet för en post flera gånger i projektprognos kunde ett felmeddelande visas. Värdet 
sparades dock ändå. Ändrat så att felmeddelandet inte visas. 

43213 Periodbelopp beräknas fel då en månad saknas 
När månadsutfall beräknas används differensen mellan två på varandra följande ackumulerade perioder. Om 
det saknas värde för den senare perioden beräknas periodvärdet som 0-(Ack belopp fg månad). Periodvärdet 
blir då istället det ackmulerade värdet föregående månad med omvänt tecken. Åtgärdas genom att sätta 
periodvärdet till 0 om det saknas ackumulerat belopp. 

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. 

42173 Lägg till nytt kostnadsställe, avbryt, ger krasch 
Felet där användaren nåddes av ett felmeddelande när denne försökte lägga till ett nytt kostnadsställe för ett 
projekt och i dialogen omedelbart tryckte på avbryt är åtgärdat. 

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 

41830 Värden för kolumntyp rullande 12 kan visa fel (ver x.61-170906). 
Värden för kolumntyp rullande 12 kunde visa fel under vissa omständigheter. Det hände när något av de 
ackumulerade värden för de perioder som behövs för att räkna ut 12-månadersvärdet saknades. 

41617 Går inte att scrolla ned i Fördelningsverktyget 
Tidigare gick det inte alltid att scrolla ner helt om man hade många rader i rutan för "Ange kontodelar för 
fördelning". Detta är åtgärdat så att det numera går att scrolla och se alla kontodelar. 

41535 Guide för att skapa kostnadsställen, kolumnordning ändras 
I guiden för kostnadsställen ändrades tidigare ordningen på kolumner tillbaka till ursprungliga utseendet om 
t.ex "Visa alla" markerades i eller ur. Detta är nu åtgärdat 

39630 Snabbsummering av celler i nyckeltalsläge summerar "vanliga" värden 
Tidigare summerade snabbsummering felaktig ordinarie värden även om ex kr/m2 var valt. Detta är nu 
åtgärdat 


