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Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

54604 Behörighet för behörighetshantering 
En ny behörighet som ger tillgång till behörighetssystemet har införts. Detta innebär administratörsroll inte 
krävs för att styra behörigheter. Den som har den nya behörigheten kan dock inte markera i eller ur någon 
annan roll som administratör eller markera i eller ur administratörsegenskapen i någon roll. 

Programrättningar 

54522 Kan inte ange NULL som port i SFTP (ver x.69). 
Det går nu att lämna fältet för port tomt när man redigerar en FTP-inställning. 

54108 Fel vid uppgradering av FTP-inställningar (ver x.67-181128). 
Vid uppgradering från 1.66 till 1.67 kunde FTP-inställningarna bli felaktiga om man angett en mapp som 
började med symbolen /. Detta har nu åtgärdats. 
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Versionsnyheter 

53412 Import av projekt från TF (Schemalagd tjänst för automatimport) 
En ny schemalagd tjänst har tillkommit för att man ska kunna skapa projekt i VA från ärenden i Teknisk 
Förvaltning. 

53368 Skriva kommentar på nollbelopp direkt i cell  
I x.67 infördes möjlighet att skriva kommentar på nollbelopp genom att högerklicka, välja "Lägg till 
kommentar", och sedan skriva kommentaren i den gula rutan som visas. 

Nu kan man skriva kommentar på nollbelopp även i kommentarskolumner. 

Dvs om en cell i en kommentarskolumn pekar på en cell som inte har något värde så går det att skriva 
kommentar i den. 

48665 Visning av utfall så att hänsyn tas till fastighetens startdatum 
Om man förvärvar en fastighet under året och anger ett startdatum i VA som är senare än 1/1 men har utfall i 
ekonomisystemet från den 1/1 så visar VA för höga belopp eftersom ackumulerade belopp från årets början 
importeras. Vi importerar fortfarande från årets början men det har det lagts in en extra kontroll av 
startdatum när rapporterna byggs så att kostnadsställets fr.o.m.-datum används för att räkna bort eventuellt 
utfall som ligger på föregående perioder. 

Programrättningar 

55579 projektrapport Excel: Egna beteckningar för Kontraktsdatum och Inflyttningsdatum skrivs 
inte in 
Nu skrivs egna beteckningar för Kontraktsdatum och Inflyttningsdatum även in i projektrapport Excel. 

55520 Kontraktsdatum skrivs inte ut i Projektlista 
I fliken Projektlista så saknades kolumnen för Kontraktsdatum. Nu har kolumnen lagts till. 

55515 Egna beteckningar för Kontraktsdatum och Inflyttningsdatum skrivs inte in i projektrapport 
Egna beteckningar för texterna Kontraktsdatum och Inflyttningsdatum, som används i projektmodulen, 
skrevs inte in i projektrapporten. Nu är det åtgärdat. 

55280 Datumstyrning på kontodelar bristfällig 
Datumstyrningen på kontodelar har ibland inte fungerat som väntat. Det gäller när ändringdatumet är samma 
som datum för vilket importen görs. Felet är åtgärdat. Det är också ändrat så att jämförelsen endast gör för år 
och månad. 



54749 VA Projekt - funktion dölja nollrader 
Funktionen för att dölja nollrader i projektmodulen tog inte hänsyn till kolumntyperna Formelkolumn och 
Årsoberoende total. Det innebar att om en rad enbart visade nollor utom i kolumner av dessa typer så doldes 
raden ändå. Felet är åtgärdat. 


