
 

Vitec Verksamhetsanalys 7.72 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

59667 Värdenyckelgrupp 'Externa filter' ej längre obligatorisk. 
Tidigare skapade systemet automatiskt en värdenyckelgrupp med namnet Externa filter. Detta görs inte 
längre och gruppen är fri att ta bort eller byta namn på och använda som vanlig värdenyckelgrupp. 

59297 Nämnarimport - justeringar och tillägg 
Knappen för att öppna dialogen för nämnarimport har flyttats från dialogen Systeminställningar till 
verktygsmenyn. Vidare finns nu även en möjlighet att importera nämnare via exportmotorn. Dessa importer 
kan schemaläggas och görs via fil eller datavy. Konsulthjälp behövs för att komma igång med 
nämnarimporter. 

58603 Dokumentarkivet - Vidareutveckling av länkar till externa ritningssystem. 
I dialogen för systeminställningar fanns tidigare en sektion på dokumentarkivssidan för att skapa externa 
länkar mot objekt och kontrakt. Dessa har flyttats till Grunddata-Dokumentarkiv-Externa länkar.  

Där går det nu att lägga upp godtyckligt antal externa länkar, detta på nivåerna Fastighet, Byggnad, Objekt 
och Kontrakt. Länkarna på Objekt kan dessutom filtreras på objektstyp. 

56294 Behörigheter - utöka knappen Exportera alla funktioner till Excel 
Excelfilen som skapas via knappen har nu ett till ark som visar alla användares alla behörigheter. 

Programrättningar 

60016 Nämnare som kopplats bort från grupp kopplas åter av systemet. (ver x.72). 
Vid omstart av webbtjänster som sker t ex efter uppgradering gjorde tidigare en systemåterställning av de 
systemgenererade nämnargrupperna. Detta görs inte längre. Nämnare som kopplats från nämnargrupp förblir 
numera frånkopplad. 

59567 Kan inte välja säkerhetsläge och typ för FTPS (ver x.72). 
Stöd för implicit FTPS saknades eftersom det inte gick att välja säkerhetsläge och typ för protokollet FTP. 
Detta har nu ändrats så att stöd för implicit FTPS finns. 

58581 Felmeddelande vid massredigering om plan saknas på objekt (ver x.72). 
Felet är åtgärdat. 

58574 Fel rubrik på en av värdenyckelgrupperna i dialog för att koppla värdenycklar. (ver x.71-
190529). 
I den nya dialogen där alla värdenycklar kopplas till t ex ett objekt fick en av droplisterna fel rubrik, dvs en 
annan värdenyckelgrupps. Felet är åtgärdat. 



Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

59412 Möjlighet att spara trädvy med filtrerade sökordningar 
Sedan tidigare kan man slå på en filterfunktion i trädvyn som visas i Verksamhetsanalys. Det görs i menyn 
Objektträd genom att trycka på knappen Filter. Då visas en kryssruta framför varje nod i trädet. När 
kryssrutorna visas kan man välja de entiteter som ska vara med i rapporterna. För att valet ska slå igenom 
trycker man på knappen Uppdatera.  

I rapporten som visas i filterläge visas enbart data från de markerade entiteterna. Denna funktion är avsedd 
att vara ett hjälpmedel vid ”ad-hoc”-jämförelser. De entiteter som markerats i filterläget sparas per 
användare och funktionen är inte behörighetsstyrd. När man trycker på knappen Filter igen återgår trädet till 
normalt läge. 

Det som är nytt i version x.72 är att man skapa ett permanent filter. Man kan på en sökordning ange att den 
ska visas enligt valen man gjorde i filterläget även när trädet inte är i filterläge. Det görs genom att sätta en 
markering i kryssrutan Alltid filtrerad. Ikonen för sökordningen byts då ut till en tratt, som är filtersymbolen 
i programmet.  När man avaktiverar filter visas enbart de valda entiteterna i den filtrerade sökordningen. 
Nivåer kan läggas till och tas bort som vanligt. 

I rapporthuvudet på rapporter som är byggda i en sökordning som är filtrerad, antingen med fast filter eller 
tillfälligt,  så visas numera texten Filtrerad. Detta för att minska risken för missförstånd om man skriver ut en 
filtrerad rapport. 

Markeringen att en sökordning ska visas som Alltid filtrerad slår igenom för alla användare i programmet 
och är därför behörighetsstyrd. Användare som är med i roller som har någon av funktionerna Inställningar 
Verksamhetsanalys eller Trädstrukturadministratör kan använda funktionen. Användare som inte har någon 
av dessa behörigheter kan se vilka entiteter som är markerade genom att aktivera filterläge, men ändringar i 
sökordningar med fast filter kan inte göras. 

Ändringar i ej filtrerade sökordningar kan dock göra precis som förut. 

 

59383 Bättre kontroll vid koppling av radmall till rapportflik med pivoterad visningstyp 
När man väljer vilken radmall som ska användas i pivoterat visningsläge är det viktigt att man väljer en en 
radmall som ingår i den kostnadsställesgrupp för vilken rapportfliken är tänkt att användas. I droplistan med 
radmallar visas nu namn på kostnadsställesgrupp inom parentes efter mallnamnet för att man lättare ska se 
vilka radmallar som kan användas. Om det finns felkopplingar sedan tidigare så visas det i droplistan för 
visningstyp i rapportfliken. 

56932 Förbättringar import av budget från Excel 
Beteendet vid import till budget från Excel har ändrats så att enbart de kostnadsställen och poster som 
matchar de som finns i Excelfilen berörs. Det åstadkoms genom att använda ett nytt val i importdialogen. 
Man väljer importkällan "Baserad på indata". Vid import av budget från Excel är det alternativet förvalt. 

Övriga importkällor visas också för bakåtkompabilitet. 

När "Baserad på Indata" är vald görs import enbart för de kostnadsställen som finns i importdata samt för de 
poster som innehåller de konton som finns i listan. 

Man behöver inte lägga in kolumner med månadsbelopp om det är jämn fördelning över månaderna. 

Om månadsfördelning ska göras räcker det med att ha med månadskolumnerna i importfilen. Kolumn med 
totalsumma behövs inte längre. 

56229 Uppdateraknapp för flikar i menyrad 
Nu finns det möjlighet att använda en uppdateraknapp i menyraden. Det innebär att man kan göra flera 
inställningsändringar i en följd utan att skärmen uppdateras. För att ändringarna ska slå igenom i rapporten 
trycker man på knappen. När man har gjort en ändring ändrar knappen färg från svart till blå för att indikera 
att uppdatering behöver göras. Dessutom visas texten "Rapporten behöver uppdateras" i menyraden. 
Användande av knappen är valbart. För att aktivera funktionen går man in i Inställningar, Alternativ och 
bockar i kryssrutan "Visa uppdateraknapp på alla rapporter". 

 



56201 Visa information om sökordning 
Nu kan man se standardnamnet på en sökordning genom att föra muspekaren över globen. Man ser då en 
informationsruta med namnen på de nivåer som ingår i sökordningen samt vilken kostnadsställesgrupp den 
är baserad på. 

Programrättningar 

60074 Summering Uppdelat läge ej samma som i Sammanställt läge (ver x.70-190918). 
Rapporter på totalnivå för kostnadsställesgrupp av typ Fastighet kunde visa olika belopp i sammanställt och 
uppdelat läge. I uppdelat läge visas det rätt. 

Felet berodde på hanteringen av fastigheter som har startdatum senare än period 1 för analysåret, men som 
har belopp inläst från ekonomisystemet för tidigare perioder.  

Programmet ska då subtrahera beloppet som ligger för startdatum. Tyvärr gjordes subtraktionen även när 
man analyserade perioder före startdatum. Felet är åtgärdat i databaslagret. Klienten behöver inte 
uppgraderas. 

60032 Automatisk import av budget ger ConstraintException p g a att sluttid är före planerat datum i 
TF 
Kontrollerar vid skapande av projekt ifall sluttid är före planerat datum och ifall det är fallet skapas inte 
projektet utan hamnar på fellista. 

59749 Fel i uthämtning av kommentarer ibland (Visningsläge 'Vald nivå')  (ver x.71-190904). 
Uthämtning av kommentarer i rapporter visar fel i de fall kommentaren är lagrad på en fastighet och man i 
trädet står på en värdenyckel med samma databasid som fastigheten. Felet är åtgärdat i x.71 
webtjänstversioner och databasversioner byggda senare än 2019-08-25. 

59736 Fel talformat på vissa operativsystem p g a att cellen saknar BaseStyle (ver x.70-190828 eget 
bygge). 
I vissa operativsystem visar sig pivoterade formelkolumners post-celler oformaterade, till exempel blir de 
vänsterställda och tappar tusentalsavgränsning. Detta kunde avhjälpas genom att tvinga cellen till ett 
specifikt format och är alltså åtgärdat. 

59399 Avvikande formatering i kommentarskolumner 
Kommentarskolumners formatering följer numera samma standard som övriga kolumner. 

59394 Funktionen Importera. Vald importkälla ändras efter att importfil har valts 
Vald importkälla ändras nu inte när importfil har valts. 

59376 Fördelning av prognos blir fel då utfall saknas (ver x.71-190904). 
Felet inträffade då man redigerade ett värde för månad 12 i en prognosvärdetyp där antalet månader som ska 
fyllas på från utfall är >0. 

Om det saknades utfall för de månader för vilka det ska hämtas så misslyckades fördelningen. Gäller även 
fallet då man hade markerat alternativet "Ingen" som utfallsmånad på värdetypen. Felet är åtgärdat. 

59268 Val av år för överföring till budget (ver x.71-190626). 
När man gör överföring till budget kan man välja till vilket år överföringen ska ske, innevarande eller nästa. 
Men det kan bara göras för överföringar under första kvartalet. Det har visat sig att man behöver kunna göra 
det hela året. Nu är det ändrat så att årtal kan väljas oavsett när överföringen görs. 

58968 Kolumntyp Rullande  12 visar fel värde (ver x.70-190612). 
I samband med förbättringar av kommentarsfunktionen gjordes ändringar som tyvärr orsakade att värden i 
kolumner av typen "Rullande 12" kunde visa fel värden. Funktionen är återställd. 

58928 Giltighetsdatum för projektkostnadsställe ska styras av projektstartdatum 
Numera styrs giltighetsdatum för projektkostnadsstället utifrån projektstartdatum. 

58254 VA: Kontraktssimulering - ändra avgift skapar felaktigt flera rader samma perioder 
Bara sista gjorda ändringen på en avgiftsrad kan man numera ändra datum på. Beloppet kan man ändra på 
även de tidigare simulerade avgifterna. 

57943 Projektmodulen, skillnader mellan värden på olika nivåer och mellan Pivoterad och 
Sammanställd visningstyp då man ändrat start- och/eller stoppdatum 
Systemet tar numera bort värden utanför projektets giltighetstid. 

57836 Summarader kan visa några kronor fel på grund av beräkning av redan avrundade värden 



Numera summeras verkliga värden och avrundas det sista som görs. 

57520 Ändring av Avyttringsdatum via Grunddata, Fastighet aktiverar ej Spara-knapp 
Åtgärdat. Numera aktiveras sparaknappen vid ändring av avyttringsdatum. 

57344 VA dölja nollrader i aggregerad rapport 
Knappen som används för att dölja/visa nollrader har inte fungerat på rader som har markeringen "dold i 
rapport" när de har tagits fram med kommandot "Visa dolda rader som ingår i summan".  Även nollrader har 
då visats fast de borde vara dolda. 

För att förbättra och förtydliga hanteringen av dolda rader i summor har kommandot "Visa dolda rader som 
ingår i summan" ersatts av två nya kommandon: 

"Visa dolda rader som ingår i summan och visa 0-rader" samt "Visa dolda rader som ingår i summan och 
dölj 0-rader". 

På så sätt kan man välja hur de aktuella raderna i summaraden ska visas utan att påverka hela radmallen, som 
ju är fallet då man använder knappen i menyn. 

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. 

56281 Fungerar inte att indexera omsättningshyra. OBS! Finns i x.71 (ver x.71). 
Nu kan vi indexuppräkna omsättningshyra eftersom vi använder "Bashyra minhyra" ifrån avgiften, inte 
"Bashyra". 


