
 

Versionsnyheter Verksamhetsanalys 7.65 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

 

Programrättningar 

48638 WebService klassen är inte trådsäker vilket gett upphov till ett antal intermittenta fel t.ex 
'WSE523: The CipherData contents are invalid' eller 'Object reference not set to an instance of an 
object' 
Problemet är åtgärdat 

48316 Utökad behörighet på dokumentkategorier ger ingen extra flik på dokumentkategorier för 
inställning av behörigheter (ver x.65). 
Problemet är åtgärdat 

48207 Kan inte förhandsgranska filer i dokumentarkivet (ver x.64-180404). 
Felet är åtgärdat 

48053 Vitec Start - vitt fält täcker texten/knappen Manual 
Problemet är åtgärdat 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

48531 Ange moms på nya simulerade kontrakt 
I vissa fall är det omöjligt för Kontraktssimuleringen att avgöra om ett nytt simulerat kontrakt ska ha moms 
eller inte, t ex när objektet inte har momsregdatum. Avgifter som är klassade att kolla på avgiftstyp eller 
objekt ifall de ska vara momsade riskerar då att bli felaktigt konterade.  

I Kontraktssimuleringen behöver man därför kunna ange om ett nytt simulerat kontrakt ska ha moms eller 
inte. Vi har därför lagt in en kryssruta för detta. Om objektet har momsregdatum eller om avgiftstypen är 
"alltid moms" föreslås moms. 

Programrättningar 

49020 VA - Fel i uppdelad rapport, dela till Excel, ”Formula is too long” 
För uppdelade rapporter med många kostnadsställen kan det bli fel vid export till Excel pga att formlerna blir 
för långa. Felet har åtgärdats. 

48974 Öka timeout när ögonblicksbild ska tas 
Förhindra timeout när ögonblicksbild tas på högsta nivå så har timeout på klientsidan utökats. 

48954 Fel vid import av data från VE 
När man gjorde import av utfall från VE till VA kunde värden blir felaktiga pga konvertering av datatypen 
"string" till "double". Felet är åtgärdat. 

48819 Beloppskommentarer skrivs över vid överföring till budget 
Beloppskommentarer på poster som hämtar beloppen från Kontraktssimuleringen skrevs över i samband med 
överföring till budget. Felet är åtgärdat. 

48655 Dela till Excel ger svart bakgrund 
Vissa rapporter kunde få svart bakgrund när man skickade till Excel. Felet är åtgärdat. 

48582 Drilldown verifikat på belopp ger inget svar 
När man gjorde drilldown till verifikat på belopp som enbart kommer från importfördelning gav programmet 
ingen återkoppling. Som användare kan man då tro att något inte fungerar. Nu visas ett meddelande om att 
data saknas. 

48581 Fel i drilldown för molnkunder med externt ekonomisystem 
För molnkunder med externt ekonomisystem kunde det visas ett felmeddelande. Felet är åtgärdat. 



48506 Dölja nollrader kan störas av dolda kolumner 
Funktionen "Dölj nollrader" kollar om alla celler på en rad är 0 och om så är fallet döljs raden. 

Men om man har en dold kolumn som har ett värde på raden så döljs inte raden. Då ser det ut som om 
funktionen inte fungerar. Nu har rättning gjorts så att dolda kolumner inte tas med i kontrollen. 

48446 Ändrat beteende vid klick på cell 
I versioner före x.63 så kom man direkt in i redigeringsläge när man klickade på en cell. I x.63 och senare 
beter sig programmet annorlunda. Man måste trycka F2 för komma in i redigeringsläget. Nu har tidigare 
funktionalitet återställts. 

 


