
 

Vitec Verksamhetsanalys 7.70 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

Programrättningar 

56195 Flera fält under Avancerade inställningar på ägare har tappat funktionalitet (ver x.69-190220). 
I dialogen för att redigera en ägare var det vissa checkboxar där det inte hände något när man klickade på 
dem, t.ex. checkboxen för att lägga till en logga. Detta gjorde att man inte kunde ändra vissa inställningar på 
ägarna. Det har nu åtgärdats. 

 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

56871 Ta bort rader med belopp 0 från fellista 
Tidigare brukade vi inte ta med rader från ekonomisystemet där summan av beloppen för 
kontokombinationerna var noll.  

I vissa fall kunde detta leda till att felaktiga periodbelopp visades i Verksamhetsanalys ifall det hade skett 
"vändningar" under året. Därför har vi nu övergått till att ta med rader som summerar till 0. 

Det har lett till att rader med belopp 0 kan dyka upp på fellistan. Dessa rader behöver inte visas där utan kan 
rensas bort. Fellistorna visar nu bara rader där beloppet<>0. 

56258 Import hela året 
Nu kan man återigen låta den automatiska importen hämta data för valbart antal månader bakåt i tiden samt 
för återstoden av året. Bakåt i tiden kan man välja att importera från årets början, senaste kvartal, senaste 
tertial samt senaste halvår. Fellista skickas enbart för den sista importerade perioden. Funktionen har ej varit 
aktiv under en tid p.g.a. byte av importkomponent. Inställningar görs i dialogrutan Meny, Inställningar, 
Alternativ. 

53508 Beloppskommentarer på underliggande nivåer 
Dialogrutan för att konfigurera kommentarsfunktionen har utökats med ytterligare ett alternativ: 

"Visa kommentarer på vald och underliggande nivåer i sökordningarna" 

Det innebär att enbart kommentarer som ligger direkt under den valda entiteten visas i trädet. 

 

Programrättningar 

57154 Fel format vid inklistring i Excel från drilldownfönster 
När man gjorde drilldown på högre nivå och kopierade från drilldown-fönstret och klistrade in i Excel så 
blev det fel format. De inklistrade värden tolkades inte som tal så formler som refererade till dessa celler 
fungerade inte. Felet är åtgärdat. 

56762 Drilldown till ögonblicksbild kan visa annat år än aktuell kolumn 
När man gjorde drilldown på en intäkt i en budgetkolumn kunde resultatet visas för ett annat år än vad som 
den aktuella kolumnen visade. Det berodde på att drilldownfunktionen använde det år som är valt i den 
redigeringsbara kolumnen i rapportfliken Budget. Om det årtalet var ett annat än vad det var i den rapportflik 
man gjort drilldown i så visades inte resultatet för det förväntade året. Nu är det ändrat så att drilldown görs 
för det årtal som visas i den kolumn man har klickat i. 

56744 Fel vid import pga datum kontodel (ver x.69-190306). 
Datumkontrollen avseende startdatum för när kostnadsstället är giltigt har rättats. 

 



56711 Ögonblicksbild skapas för båda budgetalternativen i horisontellt jämförelseläge 
Om man tog en ögonblicksbild i läge då man har horisontell jämförelse aktiverad så skapades ögonblicksbild 
för båda budgetalternativen. Ögonblicksbild ska inte skapas för jämförelsebilden. Felet är rättat. 

56424 Avgifter på kontrakt som börjar mitt i månaden visas inte med rätt belopp 

Avgifter på kontrakt som börjar mitt i månaden visades med belopp 0 för startmånaden. Felet är nu rättat så 
beloppet visas med månadsandel. 

56235 Decimaler i formelkolumn i pivoterat läge visas ej 
Inställningen i kolumnverktyget för antalet decimaler på formelkolumn i Pivoterad rapport fungerar nu och 
gör att rätt antal decimaler visas i rapporten. 

55933 Kontraktssimuleringen har inte fullständigt stöd för vakanstyp vid kontering (ver x.68-190206). 
Det saknades stöd för vakanstyp som värdekälla i konteringsrutinen som används av Kontraktssimuleringen. 

Det gäller fallet då vakanstyp ingår i prioriteringen för någon koddel. Nu har stöd för vakanstyp införts även 
för koddelar. 

55873 Formelkolumner kan visa olika på olika nivåer i pivoterad rapport (ver x.69-190206). 
I pivoterade rapporter med formelkolumner som innehåller formler där division görs kunde det visas olika 
belopp på samma fastighet beroende på vald nivå i trädet. Felet är rättat. 

55829 Koddelar kan få fel värde vid outhyrt (ver x.68-190206). 
Om flera koddelar används och om koddel som inte är konto ska ha olika värden beroende på om det är 
outhyrt eller inte så sätts fel värde på koddelen. Felet är rättat. 

51815 Kolumnverktyg - värdetyp "Ref#" försvinner då man kopierar rapportflik 
Kopiera en befintlig rapportflik klarar numera kolumner som refererar till andra kolumner. 


