
 

Vitec Verksamhetsanalys 7.66 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

50677 Utökad teckenlängd på adressfältet för fastighet, byggnad och objekt. 
Fältet för gatuadress på fastighet, byggnad och objekt har fått ökad teckenlängd till 150 tecken. Alla tecken 
syns dock inte (av utrymmesskäl) i textboxarna där de matas in. 

Programrättningar 

50426 Felmeddelande vid import från AD (ver x.65-180627). 
Importeringen av användare från AD hade slutat fungera vid uppdatering av systeminställningarna. Detta har 
nu åtgärdats. 

50411 Problem att hämta objekt och enheter med FastAPI (ver x.65-180627). 
Felet är åtgärdat 

49743 VitecClientMetrics timerloggning kraschar ibland (ver x.65-180529). 
Rättad kontroll av timervärden vid loggning 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

51038 Drilldown i resultat från drilldown på högre nivå 
När man gör drilldown på högre nivå visas alla kostnadsställen i en lista med gruppering enligt vald trädnod. 
Beloppen per kostnadsställe visas för den post man gjort drilldown på. Nu kan man gå vidare och göra 
drilldown på valfritt kostnadsställe i listan. Drilldown till verifikat kan också göras ifall posten är av typ 
utfall. Om posten man gjort drilldown på är en summarad är kommandot för drilldown inaktiverat eftersom 
den drilldownvarianten inte stöds. 

51017 Drilldown till verifikat på fastighetsnivå 
Nu kan man göra drilldown till verifikat på fastighetsnivå i kostnadsställegrupper baserade på byggnad. 

50377 Snabba upp inläsning av Prognos-flik 
Skapande av rapport i fliken Prognos har snabbats upp. 

48847 Snabba upp indexuppräkning på högre nivå 
Indexuppräkning på högre nivå har optimerats för att gå snabbare. 

Programrättningar 

51114 Excelrapport från Projektlista otydlig 
Excelrapport från fliken Projektlista visade inte all information. Felet är åtgärdat. 

51111 Felaktiga avgifter visas vid "kloning" av objektsbunden avgift. 
I samband med kloning av objektbaserad avgift som sträcker sig över flera kontrakt kunde det visas avgifter 
på avslutat kontrakt. Felet är åtgärdat. 

50617 Nyckeltalsberäkning för budgetkolumner i pivoterad visningstyp visar alltid helårsläge 
Nyckeltalet för budgetkolumner i pivoterad visningstyp visade helårsnyckeltalet oberoende av månad. Felet 
är åtgärdat. 

50299 Snabbknapp för Kolumner orsakar problem med projektrapport (ver x.64-180613). 
Om man står i en rapportflik som används i projektuppföljningen så initieras inte dialogrutan Kolumner 
fullständigt när man går in i den via snabbknappen i menyraden. Kolumntyperna som används i 
projektuppföljning läggs inte till i droplistan Kolumntyp. Detta leder till att kolumn som är markerad som 
aktiv prognoskolumn tappar den markeringen. Felet är åtgärdat. 

49021 VA - Nyckeltal i Pivoterat läge hämtar hela arean trots periodisering valt 



Vid nyckeltalberäkning i pivoterad visningstyp togs ingen hänsyn till periodisering av nämnare. Felet är 
åtgärdat. 

48863 Kontraktsbundna avgifter utan startdatum kommer inte med i ögonblicksbild (ver x.65-
180613). 
Kontraktsbundna avgifter kan registreras utan startdatum i Hyra. Hyra använder då kontraktets startdatum. 
VA har hittills inte haft den funktionen. Eftersom ögonblicksbilden förutsätter att det finns ett startdatum 
kom sådana avgifter inte med. Kontraktssimuleringen har nu kompletterats för att klara detta fall. 

48595 Värden för nämnargrupp blir fel i pivoterad rapport 
Beräkningen av värden för nämnargrupp blev fel i pivoterat visningsläge. Felet är åtgärdat. 


