
 

Versionsnyheter Verksamhetsanalys ver 7.64 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Programrättningar 

47737 Länk till helpdesk är felaktig 
Länken under Meny -> Hjälp -> Support -> Helpdesk till helpdesk har varit felaktig men är nu uppdaterad. 

 

46615 Fel information i egenskapsdialogen 
Rättat ett fel där fel information visas om man klickade på Ok -> Nästa i egenskapsdialogen 

 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

45795 Import av styrtabell 
Eftersom det kan vara lättare att sammanställa t ex styrtabellsinformation i Excel jämfört med att knappa in 
varje post i VA så kan man nu importera styrtabell till VA från en Excelfil. Styrtabellen i Excel ska ha 
följande kolumner: 

Posttyp (Intäkt, Kostnad, Balans eller Energi) 

Namn 

Därefter 4 kolumner för varje kontodel som är ibockad i "Kontodelar poster". 

Operator ( =, >=, <>) 

Värde på kontodelen,  namnet på kontodelen ska visas i kolumnhuvudet.  

Operator (<=) 

Värde på Kontodelen,  namnet på kontodelen ska visas i kolumnhuvudet.  

Om operatorn är "=" behöver det inte stå någon operator eller värde i de två högra kolumnerna. 

  

För att man inte ska kunna skapa dubbletter i databasen görs följande kontroller: 

Om en post med samma namn redan finns i databasen för aktuell kst-grupp ska ny post inte läggas upp.   

Om det redan finns en post i databasen som har kontointervall som överlappar ska posten skrivas ut till 
logglista med information om vad som överlappar. 

Importen görs enbart  om inga överlapp finns. 

 

45791 Utskrift av styrtabell 
I Poster och Styrtabell visas nu en lista med hela kostnadsställegruppens styrtabell när man har klickat på 
noden Poster.   

För att skicka listan till Excel, högerklicka och välj kommandot Exportera lista till Excel. Om man klickar på 
någon av noderna Intäkter, Kostnader, Balanskonton eller Energiuppföljning visas styrtabellen för vald nod i 
en ny flik som har fått namnet Överblick. Även här kan man högerklicka och exportera till Excel. 

 

45407 Flervalsmöjlighet i kolumnverktyget 
I kolumnverkyuget kan man nu välja flera kolumner och sätta egenskaper för alla på en gång. 

De egenskaper man kan sätta är: 

 Kolumntyp 



År 

Månad 

Månad relativ 

Värdetyp 

Kolumnbredd 

Periodisera nämnarvärden 

Visa kolumn i Rapportflik 

 

De valda kolumnerna måste dock ha samma kolumntyp för att det ska fungera. 

 

44089 Indexering med valfri basperiod 
För avgifter med årsindex har KS hittills enbart räknat upp avgifter som har oktober som basmånad. 
Nu finns även stöd för basmånaderna januari, april, juli. 

 

 

Programrättningar 

48074 Drilldown på högre nivå i kvartalskolumner ger fel värden 
I rapporter med kvartalskolumner kunde drilldown ge fel värden på första och sista rad. Felet är åtgärdat. 

 

48065 Vid val av ögonblick för kontering får vakanta kontrakt fel konto (ver x.63-180321). 
Felet är åtgärdat. 
 

47738 Felmeddelande och nedstängning i Poster och styrtabell 
Om man skapade en ny post och därefter tryckte på Avbryt och därefter svarade Nej på frågan om att spara 
ändringar så visades ett felmeddelande och programmet stängdes ned. Felet är åtgärdat. 

 

47731 Sortering på formelkolumn i pivoterad rapport fungerar inte 
Formelkolumner som definierades i pivoterat visningsläge gick inte att sortera på. Felet är åtgärdat. 

 

47301 Fel i pivoterad visningstyp (ver x.63-180307). 
I piovoterade rapporter med kommentarskolumner där också Nämnare 1 är angiven så visades ett 
felmeddelande. Programmet försökte ta reda på datumet i kolumnhuvudet men kommentarskolumner har 
inte datum. Felet är åtgärdat. 
 

47062 Rapportflik med nämnarkolumn kan orsaka felmeddelande 
I rapportflikar där man har nämnarkolumner kan man få felmeddelande: 
"The given key was not present in the dictionary." Felet är åtgärdat. 

 
45627 Fel vid borttagning av post/poster i verktyget Rapporter (fr o m version x.64 verktyget Rader) 
Felet är åtgärdat. 
 

45508 Kopiering av celler i rapport ger programfel om kolumnrubriker är med i markeringen 
I vissa rapportflikar kunde det bli progamfel om man inkluderade kolumnrubrikerna när man tryckte ctrl+c. 
Felet är åtgärdat 

 


