
 

Vitec Verksamhetsanalys 7.67 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

51623 Ta hänsyn till ev. stängda objekt vid justering av värdenyckel på fastighet. 
Tidigare har stängda objekts värdenycklar inte uppdaterats då dess fastighets värdenycklar justerats. Detta är 
nu ändrat. Då en fastighets värdenyckel justeras slår förändringen på alla underliggande objekts 
värdenycklar, oavsett om objekten är öppna eller stängda. 

 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 
44304 Kommentarer på nollbelopp 

Nu kan man skriva kommentarer på nollbelopp. När ett belopp visas som noll i rapporten kan det bero på att 
det verkligen är noll eller att det saknas helt och hållet i databasen. Kommentar fungerar att skriva i bägge 
fallen. Om det saknas i databasen skapas en ny rad med belopp noll för att kommentaren ska kunna kopplas 
till den. 

52260 Åtgärda formatering på ögonblicksbild med kontering samt dess excel-export 
Vid Excel-export på ögonblicksbild med kontering blev inte summakolumn summeringsbar i Excel samt att 
datumkolumnen visades med datum och klockslag. Nu får summakolumnen korrekt format och enbart datum 
visas. 

51866 Hämtning av utfall till prognosvärdetyper 
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. 

Droplista där man anger den nya egenskapen visas i dialogrutan för att redigera värdetyp. 

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. 

51742 Komplettera funktionen för överföring till budget 
Funktionen för överföring till budget har kompletterats så att den även klarar koddelar som styrs av Person 
och Objekttypsgrupp. 

 

Programrättningar 

52242 Felaktiga avgifter vid indexuppräkning på högre nivå i KS (ver x.66-181003). 
Vid indexberäkning på högre nivå flera år efter varandra kunde det skapas dubbletter av avgifterna. Felet är 
rättat. 

52174 Meddelande om låst budget saknas vid redigering av projektbudget 
Om ett projekt sträcker sig över flera år och något år är låst gick det ändå att registrera värde. 

Nu görs en kontroll av låsning när man registrerar värde. 

52059 Felmeddelande när man stänger Kolumner 
I vissa fall kunde man få programfel efter att ha gjort ändringar i dialogrutan Kolumner. Felet är åtgärdat. 

52049 Fel flik aktiverad efter Dela till Excel 



Efter att ha kört funktionen Meny, Dela, Excel så blev fliken Objektsträd aktiverad efteråt. 

Man måste då klicka en extra gång på fliken Hem. Nu kommer man tillbaka till samma flik som innan. 

51855 Problem med inmatade värden per månad 
Registrering av månadsvärden i budget eller prognos gjorde att värdena för de månader som inte 
registrerades blev obestämda. Detta ledde i sin tur till programfel vid t ex budgetexport. Felet är åtgärdat. 

51727 Felaktig sortering i kontraktssimulering 
Kontrakt på ett objekt kunde skrivas ut i slumpmässig ordning i ögonblicksbilden. Åtgärdat. 

50408 Rapporthuvud visas inte i projektuppföljning  
Under vissa omständigheter kunde det bli så att rapporthuvudet inte visades i projektrapporterna. Åtgärdat. 


