
 

Vitec Verksamhetsanalys 7.71 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

57826 Förbättrad meny för att koppla värdenycklar 
Högerklicksmenyn för att i trädvyn koppla värdenycklar har justerats för att fungera bättre då många 
alternativ finns till en värdenyckel. Istället för utfällningsmenyer för val av värdenyckel används nu en ny 
dialog där alla värdenycklar till vald entitet i trädet kan ses och kopplas om. 

57790 E-post och SMS, testknapp. 
I dialogen systeminställningar, fliken E-post & SMS finns nu två nya knappar för test av att skicka e-post 
och SMS. 

55266 FTP-inställningar, testknapp 
Det finns nu en knapp för att testa om en FTP-inställning är korrekt eller inte. 

Programrättningar 

57876 Logotyp på ägare försvinner om man sparar från TF (ver x.70-190417). 
Om man från Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning eller Verksamhetsanalys redigerade en ägare med en 
logotyp så försvann logotypen när man sparade ändringarna. Detta har nu åtgärdats. 

 

Verksamhetsanalys 

Programrättningar 
58247 Sortering i pivoterad visningstyp med "dölj nollrader" aktiverat fungerar inte 

Ifall man i rapporten valt att "Dölja nollrader" och sedan sorterar en rapport i Pivoterat visningsläge ska nu 
rapporten visa alla rader korrekt. 

57858 Felaktiga värden i pivoterad projektrapport (ver x.70-190417). 
I kolumner av typen "Årsoberoende total" kunde det skilja mellan visningstyperna Sammanställd och 
Pivoterad. Värdet i pivoterad visningstyp kunde visa fel ifall projektets start- eller stoppdatum hade justerats 
och ifall redigering av budget eller prognos gjordes efter detta. 

57533 Time-out vid överföring till budget 
Överföring till budget har optimerats för att undvika problem med time-out. 

57519 Budgetexport tar ej hänsyn till av avyttringsdatum (ver x.70-190417). 
Om man exporterade en värdetyp som har markeringen "Belopp nollas efter avyttringsdatum" så tog 
programmet inte hänsyn till ev. avyttringsdatum på fastigheterna. Beloppen ska nollas även i exportfilen. Nu 
är det rättat så att beloppen nollas för de perioder som ligger efter avyttringsdatumet. 

57299 Avgiftsuppräkning tar lång tid på högre nivåer 

Funktionen för avgiftsuppräkning har optimerats.  Beräkningarna har flyttats från klient till server. Istället för 
att göra beräkningen för alla avgifter i en körning körs nu en fastighet i taget vilket har visat sig gå snabbare. 

57257 Kolumnverktyget - Enbart värdetyper som grundas på Utfall/Prognos ska vara valbart då man 
valt kolumntypen Flerårs ackumulerad (Projektuppföljning) (ver x.71). 
Nu visas rätt värdetyper till vald kolumntyp. Man får även varning då man byter rapportflik i 
kolumnverktyget ifall man tidigare skapat rapport med ogiltiga kombinationer av kolumntyp och värdetyp. 

56852 Problem med verktyget Kolumner. Behöver fråga vid Avbryt samt spara fönstets storlek vid 
stängning. (ver x.69-190403). 
Ändringar i storlek på dialogrutan sparades inte. Nu är det åtgärdat. Dessutom sparades ändringar av 
inställningar på kolumner även om man tryckte Avbryt. Nu visas en fråga om man vill spara ändringar när 
man trycker Avbryt. 



56281 Fungerar inte att indexera omsättningshyra 

Nu kan vi indexuppräkna omsättningshyra eftersom vi använder "Bashyra minhyra" ifrån avgiften, inte 
"Bashyra". 

56176 Kolumner markerade som dolda visas bland summakolumner i uppdelad visningstyp 
I egendefinierade rapportflikar, visningstyp uppdelad, så visas ett block med summerade kolumner. 
Markeringen som anger om kolumnen ska visas eller inte hade ingen effekt i summeringsblocket.  Felet är 
åtgärdat. 

52058 Extra text i Meny efter att ha gjort ändringar i Kolumner 
Nu har vi ändrat så att menyn stängs när man går in i Kolumner. Då uppstår inte problemet med den extra 
texten. 


