
 

Versionsnyheter Vitec Verksamhetsanalys 7.63 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

38902 Loggning vid förändring av behörigheter 
Förändringar i användarinställningar, vilka rolltillhörigheter en användare har samt vilka behörigheter en roll 
har loggas numera. 

Programrättningar 

45883 Felmeddelande i Systeminställningar om man tar bort mapp ur dokumentarkivet (ver x.63-
180124). 
I dokumentarkivet kan man inte längre ta bort dokumenttypen som används för hyresgästutskick. 

45666 Sammanfattning av schemalagda tjänster anger en dag fel 
Nu visas rätt dag/dagar i sammanfattningen 

45518 F5 för att uppgradera har försvunnit i x.62 (byggen gjorda 1/9 och senare) 
F5 funktionen för att uppdatera är återinförd. 

45287 Hjälp-Om, förväntad version enligt appdeploy har slutat fungera. Istället för kopplad version 
visas 0.0.0.0 (ver x.62-171212). 
Nu visas det kopplade versionsnummret igen. 

44822 Vid nyinstallation av VitecStart hamnar man på Lathundar, man ska hamna på Applikationer 
(ver x.63). 
Ny version av Vitec Start som löser problemet finns 

44567 Koppling byggnad-fastighet blir fel då fastigheten är stängd (ver x.61-171115). 
Åtgärdat. Endast aktiva fastigheter visas. 

43958 Problem med färgutskrifter (ver x.63). 
Felet är åtgärdat 

43860 Fokus flyttas till annat menyalternativ när jag öppnar ett verktyg i backstage (ver x.63). 
Åtgärdat. 

 

 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

45950 Ändrade benämningar, Rader och Kolumner 

Det har skett en del ändringar av benämningar i programmet: 

Verktyget Rapporter kallas nu Rader. 

Rapportmallar kallas nu Radmallar. 

Kolumnverktyget har ändrat namn till Kolumner. 

Texter i menyer och dialogrutor har ändrats till följd av detta. 

45409 Sortering på valfria kolumner i pivoterad rapport 
I visningstyp pivoterad kan man nu sortera på valfri kolumn i rapporten. Sortering görs genom att trycka på 
pilsymbolerna som visas i kolumnhuvudet. Beroende på vilken trädnod man står på kan antalet nivåer 
variera. Sortering görs på lägsta nivå inom varje grupp. 

 



45405 Borttagning av flera poster på en gång i verktyget Rader 

Nu kan man ta bort flera rader på en gång i radmallar. Välj flera poster i radmallsträdet med hjälp av SHIFT 
och/eller Ctrl-knappen. När man sedan högerklickar och väljer Ta bort visas först en kontrollfråga och sedan 
tas de markerade raderna bort. Summaradernas formler uppdateras. 

44552 Jämföra budgetalternativ sida vid sida i ögonblicksbild 

I ögonblicksbilden kan man nu jämföra två budgetalternativ med varandra med fönstren placerade sida vid 
sida.  Syftet är att lättare kunna stämma av hyresintäkter. Det visas ett kontrakt per rad och de två 
alternativen matchas radvis mot varandra. Visningsläget aktiveras genom att kryssa i rutan "Jmf alt." och 
sedan välja Visa,  Horisontellt. 

44550 Förenklad redigering av datum för avflyttning 
En vanlig aktivitet i ögonblicksbilden är att man simulerar avflyttning för ett kontrakt till en viss månad. 

Efter ett tag kanske man kommer på att man vill flytta datumet framåt eller bakåt i tiden, utan att behöva 
börja om från början med en ny ögonblicksbild. 

Hittills har enda sättet varit att göra det genom att ångra de enskilda transaktionerna. Det är dock lätt att göra 
fel och har man många kontrakt i fastigheten och gjort flera simuleringar är det i stort sett omöjligt.  

Nu kan man högerklicka på avflyttningsdatumet för ett kontrakt och få fram en meny där man kan ange ett 
annat datum. 

Kontrakt och avgifter ska då ändras enligt det nya datumet. Denna funktion gäller bara för simulerade 
kontraktsförändringar, avflyttningsdatum som kommer från hyressystemet går inte att flytta. 

44549 Anpassning till GDPR 
Den enda delen i Verksamhetsanalys som berörs av GDPR är Kontraktssimuleringen eftersom vi visar 
hyresgästernas namn i Ögonblicksbilden. 
Vi har nu möjlighet att dölja hyresgästernas namn i ögonblicksbilden. Det finns en ny funktion i 
behörighetssystemet som anger ifall namnen ska döljas eller inte. Efter uppgradering till x.63 är 
defaultinställningen att namnen inte visas. 
44548 Förbättrad info vid indexering och avgiftsuppräkning 
Tidigare när man gjorde en indexering eller avgiftsuppräkning fick man enbart information om att det 
saknades ögonblicksbilder på fastigheter och att det saknades indexvärden. Numera får man en dialogruta 
som meddelar vilka eventuella fastigheter som saknar ögonblicksbilder samt vilka eventuella index som 
saknas för indexuppräkningen. Dessutom är stöd för att indexuppräkna avgifter per kvartal infört. 

44090 Visa aktuella areor i ögonblicksbilden 
I och med att Kontraktssimuleringen nu inte behöver ha stöd för Vitec Nova så kan vi visa datumstämplade 
areor i ögonblicksbilden. När ögonblicksbilden tas så kommer de objektsareor som gäller för objekten med.  
Areavärdet för valt år och månad visas. 

44086 Kvartalsindexering i Kontraktssimuleringen 
Nu har VA stöd för kvartalsindexering. 

Det innebär bland annat att man numera kan lägga in index för alla kvartal framåt i tiden. 

44084 Snabbknappar till Rader och Kolumner direkt i menyn 

Snabbknappar till Rader och Kolumner har lagts till i menygruppen Rapportinställningar. 

44072 Ändra egenskap på flera projekt samtidigt 
Nu kan man som administratör av Projektuppföljning i VA ändra vissa egenskaper för flera projekt i taget. 

Det kan t ex handla om att byta projektledare på ett antal projekt. 

De egenskaper som kan ändras på flera projekt är: 

Projektledare 

Prognosansvarig 

Projektansvarig 

Affärsansvarig 

Projektstatus 

 



Programrättningar 

45796 Ändring av budgetnycklar kan ge felmeddelande 
Om man ändrade värden i en budgetnyckel fick man ett felmeddelande. Felet är åtgärdat. 

 

45130 Borttagning av budgetnycklar ger felmeddelande (ver x.61-171129). 
Borttagning av budgetnyckel gav felmeddelande ifall låsta värdetyper var kopplade till budgetnyckeln. 
Felet är åtgärdat. 

44978 Programfel vid indexuppräkning (ver x.61-171129). 
Om man har 3LPro som källsystem för Kontraktssimulering så kan det bli programkörningsfel när man gör 
indexuppräkning.  Felet är åtgärdat. 

44545 Meny "Infoga nya poster" ska inte finnas i "Poster och Styrtabell" 
När man högerklickar på en post i "Poster och Styrtabell" så fanns kommandot "Infoga nya poster" 
tillgängligt. Detta alternativ är nu borttaget 

44364 Nytillagda byggnader visas inte i trädet 
Tidigare visades inte nytillagda byggnader i trädet om de saknade objekt. Detta är åtgärdat 

44275 Objektbaserade avgifter på momsmarkerade kontrakt saknar momsmarkering 
När man tog ögonblicksbild så sattes inte momsmarkering på objektsbaserade avgifter som hör till 
momsmarkerat kontrakt. Åtgärdat. 

43706 För långa namn på avgiftstyper orsakar felmeddelande vid indexering 
Vid migrering kunde avgiftstypers namn tidigare sättas så att dess längd blev längre än 30 tecken. Detta 
medförde en krasch i Kontraktssimuleringen. Detta är åtgärdat. 

43517 Formel som har >8000 tecken orsakar fel när man skickar till Excel 
Tidigare kunde man få ett felmeddelande om man hade en formel som översteg 8000 tecken. Detta är 
åtgärdat 

 
 
41808 Pivoterad rapport i nyckeltalsläge visar fel 
I pivoterade rapporter på högre nivå så visar nyckeltalsläget fel. Beloppen för varje fastighet divideras med 
summan av alla visade fastigheters nämnare. 

Då blir nyckeltalet fel. Värdet ska istället räknas ut genom att dividera med respektive fastighets area. För 
summaraderna gäller att kvoten beräknas med (summa belopp ingående kostnadsställen)/(summa nämnare 
ingående kostnadsställen). Felet är åtgärdat. 


