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Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

60679 Parametrar till datalistor 
Nu finns möjlighet att skicka upp till fem parametrar till datalistor. Dessa läggs under körning av datalistan 
in i SQL-satsen på den plats där #param[1-5]# skrivs in. Funktionen gör det smidigare att justera ett urval på 
t ex ett datum i en datalista utan att för den skulle behöva redigera datalistan. 

60600 Hämta och godkänn fingeravtryck från SFTP-server. 
I dialogen för att redigera FTP-inställningar finns nu en knapp med vilken man kan hämta och godkänna 
fingeravtryck från angiven SFTP-server. 

 

 

Programrättningar 

61528 Dokument upplagda i version x.72 får samma ikon som externa dokument. (ver x.73). 
Ett mindre allvarligt fel i dokumentarkivet gjorde att dokument upplagda i version x.72 fick samma ikon som 
externa dokument. I dialogen för att redigera dokument byttes också texten "Fil" till "Extern lagringsplats". 
Felet är åtgärdat. 

61297 Dialogen Koppla dokument (Dokumentarkivet) har långa svarstider. 
Dialogens prestanda har förbättrats avsevärt. 

61208 Fel FTP-inställningar vid uppgradering till x.72 (ver x.72-191030). 
FTP-inställningar blev felaktiga vid uppgradering till version 1.72. Detta har nu åtgärdats. 

60713 Byggnader får ej t o m datum när fastighet stängs 
Felet är åtgärdat. Byggnader behandlas nu på samma sätt som objekt under fastighet som stängs. 

60703 Det går inte att expandera trädnod i Redigera Objektstyper (ver x.72-191002). 
I dialogrutan för att redigera objektstyper fick man ett felmeddelande när en trädnod expanderades. Felet är 
åtgärdat. 
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Versionsnyheter 

60494 Förbättrad lagring och hämtning av rapportinställningar så att inställningar inte kan skrivas 
över av annan klient 
När en administratör klickar på "launcher-knappen" i menyn Rapportinställningar och gör ändringar blir de 
direkt sparade i databasen så att annan användare ser ändringarna om han/hon också går in och vill göra 
förändringar. 

 
61270 Drilldown till verifikat för kostnadsställe 

Ett nytt kommando, Drill-down verifikat kostnadsställe, har lagts till i meny som visas när man högerklickar 
på en post i en rapport.   Funktionen hämtar alla verifikat för kostnadsstället fram till och med vald 
analysperiod. De visas i ett fönster av samma typ som funktionen Drill-down verifikat. Om posten tillhör en 
kostnadsställesgrupp baserad på fastighet hämtas data för valt analys-år. För projektkostnadsställen hämtas 
även för tidigare år. Eftersom data hämtas för hela kostnadsstället spelar det ingen roll vilken post man 
högerklickar på. För att få tillgång till denna variant av drill-down krävs en komplettering i den 
kundspecifika importkomponenten. Till att börja med kan funktionen enbart användas för ekonomisystemet 
3L Pro. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Programrättningar 

61579 Import av Energiuppföljning normalårskorrigerad stämmer inte (ver x.72-191113). 
Vid uthämtning av data från VE till VA användes fel debiteringsvärde. Felet påverkade förbrukningsslag 
vars kostnader beräknas med hjälp av någon slags debiteringsavgift. Felet är rättat. 

61091 Avgifter på stängda fastigheter kan föras över till budget 
Om det finns kontrakt på en stängd fastighet som har startdatum efter fastighetens stängningsdatum och det 
dessutom finns avgifter som startar efter stängningsdatum, så kunde de föras över till budget. De syntes även 
i "Ögonblicksbild med kontering". Felet är åtgärdat. 

61065 Man kan flytta av redan uppsagda kontrakt i ögonblicksbilden i kontraktsimuleringen  (ver 
x.72-191016). 
Det går ej längre att flytta av ett uppsagt kontrakt i kontraktsimuleringen. 

60862 Beräkning av omsättningshyra fungerar ej vid indexering i flera steg (ver x.72-191016). 
För avgifter med omsättningshyra så fungerar indexering för flera år efter varandra bara för det första året. 
För följande år blir beloppet 0.  Felet är åtgärdat. 

60802 Fel area visas i kontraktsimuleringen då synkning av objektsarea gjorts till fastighetsnivå och 
fastighetsarean sedan har ändrats så den har senare från-datum (ver x.72-191016). 
Nu visas objektets objektsarea istället för fastighetens objektsarea i kontraktsimuleringen även i de fall då 
man gjort synkning av objektsarean till fastighetsnivån och därefter ändrat fastighetsarean. 

60712 Kontraktssimulering: objektsbunden och avgiftens t o m-datum innevarande år tas ej med i 
ögonblicksbild då dess från-datum är tomt (ver x.71-191016). 
Problemet här gäller objektsbundna avgifter vars till-och-med-datum är innevarande år ibland inte tas med 
som rad i kontraktsimuleringen. Orsaken var att vi missat att avgifternas från-datum kan vara tomt. Vi har nu 
rättat så att avgifter, med till-och-med-datum som är giltiga under perioden man simulerar, kommer med i 
ögonblicksbilden. 

60542 Felmeddelande “Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_SimulationBaseContractFees'” 
vid tagande av ögonblicksbild (ver x.71-191002). 
I vissa fall kan få följande felmeddelande vi tagning av ögonblicksbild: Violation of PRIMARY KEY 
constraint 'PK_SimulationBaseContractFees'  

Det kan bero på att det finns objekt som har stängningsdatum som är samma som det jämförelsedatum som 
systemet använder när ögonblicksbilden tas. Pga av inkonsekvent genomförd datumjämförelse i de olika 
delarna av rutinerna som används av ögonblicksbilden ledde det till problem då en ögonblicksbild skulle tas 
på nytt. 

60520 I vissa fall blir belopp i pivoterad visningstyp 0 
I vissa fall kan belopp i pivoterad visningstyp visa 0 fast belopp visas för motsvarande post i sammanställt 
läge. Felet är åtgärdat. 

60492 Koppling kolumnverktyg, standardrapporter visas dubbelt vid skapande av ny rapportflik 
Åtgärdat 

60349 Spara kommentarer misslyckas i vissa fall (ver x.71-191002). 
Kommentarer sparas numera även i de lägen då man angett värde i en cell och direkt, utan att lämna 
värdecellen, klickar på "Lägg till kommentar" i menyn. Kommentarer sparas numera även korrekt ifrån 
kommentarskolumn för alla kolumntyper. 



60030 Efter att ha dolt rad och byter radmall så går det inte skrolla i rapporten 
Nu fungerar det att högerklicka med mus i en rapport och välja "Dölj rader som ingår i summan" och sedan 
byta radmall. Tidigare försvann möjligheten att scrolla ner i rapporten. 

59954 Betalningsperiod annat än 12 månader behöver hanteras i kontraktsimuleringen 
Tidigare dividerade alltid kontraktsimuleringen en årssumma på 12 månader. Har man (i Vitec Hyra) på 
objekttypsgrupp eller kontrakt valt betalningsperiod med antal månader annat än 12 visas det numera i 
kontraktsimuleringen genom att månader med 0 dagar blir tomma. 

59802 Felaktig beräkning av årsoberoende total 
Rättningen avser fallet då värden i kolumner av typen årsoberoende total visar fel. På projektnivå kan det 
visas sig som att det skiljer sig mellan visningstyp sammanställd och pivoterad. I sammanställd visningstyp 
kan rapporter på högre nivå visa fel värde. Felet kan inträffa för fleråriga projekt där man har redigerat 
värden utan att ha markerat värdetypen som "Använd för projektuppföljning". 

59697 Avgiftstyp är valbar när man lägger till nya nivåer i trädet 
Åtgärdat. 

59633 Felmeddelande vid överföring av kontraktssimulering (ver x.71-191113). 
Det går nu att göra överföring från kontraktsimulering till budget. 

58368 VA Projekt: periodisering av budget ska uppdatera projektets totalbelopp 
Ändring av ett månadsbelopp som tillhör budget för ett flerårigt projekt gör att årssumman ändras samt hela 
totalen för projektet. Ändring av hela totalen för projektet skriver över alla eventuella manuella ändringar för 
månader som tidigare gjorts. 


