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Inledning 
I version 7.67 av Verksamhetsanalys har vi byggt vidare på ett par befintliga funktioner och rättat 
buggar.  
 
 
 
 

Kommentarer på nollbelopp 

Nu kan man skriva kommentarer på belopp som visas som noll i rapporterna. När ett belopp visas 
som noll kan det bero på att det verkligen är noll eller att beloppsraden saknas helt och hållet i 
databasen. Det går nu att skriva kommentar i bägge fallen. Om det saknas beloppsrad i databasen 
skapas automatiskt en ny rad med belopp noll för att kommentaren ska kunna kopplas till den. 

 
 
 

Hämtning av utfall till prognos 
I version 7.60 infördes en ny princip för hantering av prognoser enligt följande: 
 
” När man har sparat ett prognosvärde, antingen genom att redigera manuellt eller genom att spara 
prognosförslag, så har prognosen fördelats på årets månader med hjälp av budgetnycklar. Vi har nu 
förändrat denna funktion så att man tar hänsyn till det utfall som varit hittills och fördelar resterande 
belopp på återstående månader med budgetnycklarna. I beräkningen antas att det finns utfall inläst t 
o m föregående månad. Om man t ex registrerar ett prognosvärde i april innevarande år så 
förutsätter system att det finns utfall inläst januari, februari och mars. Differensen mellan det 
registrerade prognosvärdet och utfall t o m mars fördelas på resterande månader med hjälp av 
budgetnycklarna. Periodutfallet för januari, februari och mars skrivs in i prognosen. Om det saknas 
utfall för föregående månad fördelas hel det registrerade beloppet på återstående månader och de 
första månaderna får värdet 0. Registrerar man ett prognosvärde för kommande år sker fördelning 
för alla månader. Om man försöker ändra ett prognosvärde för föregående år så hämtas istället inläst 
utfall och skrivs in för varje månad. Prognoser för tidigare år kommer alltså att visa inläst utfall. ” 
 
Ibland kunde detta dock leda till oönskade konsekvenser, t ex om man redigerade ett prognosvärde 
efter några månader.  Därför har vi nu har vi vidareutvecklat prognoshanteringen ytterligare för att 
erbjuda bättre flexibilitet. Prognosvärdetyperna har utökats med en egenskap "Utfall t o m månad" 
som anger hur många månader som ska fyllas med utfallsvärden när man redigerar ett prognosvärde 
eller sparar prognosförslag. Funktionen blir då oberoende av när man ändrar prognosvärdet. 

En droplista där man anger den nya egenskapen visas i dialogrutan för att redigera värdetyp. 
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I befintliga databaser är värdet obestämt och då används nuvarande princip, d.v.s. att utfall tom 
närmast föregående månad hämtas. I droplistan visas det alternativet som "Närmast föregående". 

Man kan även sätta "Utfall t o m månad" till "Ingen" och det innebär att inga månader fylls på med 
utfall.  I övrigt kan man välja jan-dec.  

Egenskapen kan ändras på befintliga prognosvärdetyper, men det kommer inte att orsaka 
omräkning. 

Funktionen är bara tillgänglig för kostnadsställegrupper som inte baseras på Projekt. 

 
  

 

Stöd för fler koddelsvarianter i överföring till 
budget 
Funktionen i Kontraktssimuleringen för överföring till budget har kompletterats så att den även 
klarar koddelar som styrs av Person eller Objekttypsgrupp i Vitec Hyra. 
 

 


