
 

Vitec Verksamhetsanalys 7.74 

Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Versionsnyheter 

63000 Datalistor - ny funktionalitet 
I dialogen för datalistor finns nu en ny kryssruta 'Skapa ej lista vid noll rader'. Om rutan är förkryssad skapas 
ingen fil/datalista om SQL-satsen inte genererat några rader. 

Vidare finns möjlighet att via ett textfält (max 20 tecken) beskriva parametrar till datalistor. 

62461 Lägg till inställning för att göra FTP-överföring utan temporärlagring 
En ny inställning finns nu för att välja om en FTP-överföring ska använda temporärlagring eller inte. 

Programrättningar 

63036 Export - Misslyckas lägga filer i dokumentarkivet vid specifika inställningar. (ver x.73-200122). 
Då inställningar för ett exportjobb är satta så att exportfil både ska skickas via FTP och läggas i 
dokumentarkivet kunde det senare misslyckas. Felet är åtgärdat. 

62559 Fel vid redigering av behörighet till fastighet via värdenyckel. (ver x.72-191218). 
Felet är åtgärdat! 

62455 Programfel vid ändring av rollbaserad behörighet (ver x.72-191218). 
Felet är åtgärdat! 

61752 Redigering av datalistor -  det går inte att redigera kategorinamn. (ver x.74). 
Felet är åtgärdat! 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

62317 Informationsikoner med text i verktyget Importera data till Verksamhetsanalys 
Informationsikoner har lagts till i dialogrutan "Importera data till Verksamhetsanalys" för att förklara 
innebörden av radioknapparna "Skriv över" och "Addera". 

62275 Fler informationskolumner i pivoterade rapporter; Kolumner för ägare önskas 
Fler kolumner har tillkommit i kolumntypen Information: 
Ägarnummer 
Org.nr (ägare) 
Ägarkod ekonomisystem 

62057 Avgiftstyper i Kontraktssimuleringen 
När man lägger till en avgift på ett kontrakt i ögonblicksbilden så ser man nu enbart de avgiftstyper som är 
kopplade till objektstypen enligt inställningarna i Hyra. 

62054 Dela till Excel via högerklick i rapport  
Nu kan man högerklicka i valfri cell och få upp högerklicksmenyn med nya raden "Dela rapport till Excel". 
Systemet förslår ett filnamn som utgörs av texten på trädnoden man står på samt dagens datum. 

61205 Dialogruta för att ångra i Kontraktssimuleringen ska komma ihåg storleken 
Om man går in i dialogrutan Ångra och ändrar storlek så sparas den inställningen till nästa gång man öppnar 
den. 

59098 Kontraktsimuleringen - Hantera överlåtelse i ögonblicksbild, visa den hyresgäst som är kopplad 
till kontraktet det datum då ögonblicksbilden tas 
Ögonblicksbildens design gör det svårt att  visa den kopplade hyresgästen vid en viss tidpunkt. Detta 
eftersom bilden visar hela året i månadskolumner och överlåtelse kan ske mitt under året.  Hittills har vi visat 
namnet på den hyresgäst som är kopplad till kontraktet vid det datum som används som jämförelsedatum när 
man tar bilden. Datumet som används är 1/1 aktuellt år -1.  Samma hyresgäst visas oavsett vilket år man 
väljer. Om en överlåtelse skett efter jämförelsedatumet visas alltså den tidigare hyresgästen. För att öka 



sannolikheten att rätt hyresgäst visas har funktionen ändrats så att vi visar den hyresgäst som är kopplad till 
kontraktet det datum då ögonblicksbilden tas. 

 

 

Programrättningar 

62848 I Projekträttigheter så fungerar inte "Koppla projekt till användare" 
I Projekträttigheter så har det inte fungerat att  "Koppla projekt till användare". Åtgärdat. 

62844 Efter sparande scrollar fönster upp, vi vill bibehålla cellen vi just ändrat i fokus 
Åtgärdat 

62723 Årsoberoende total i sammanställd rapport på högre nivå kan visa fel värde (ver x.72-191218). 
Åtgärdad genom rättning i lagrad procedur som kompenserar för extra rader som ligger utanför projektets 
löptid. 

62694 Skapa nytt projekt - OK-knappen alltid utgråad (ver x.73-200107). 
Felet är åtgärdat 

62322 Sökordningar baserade på projekt syns trots att användaren inte är med i någon roll med 
projektfunktion 
Nu visas inte sökordningar baserade på projekt för användare som inte är med i någon roll som har 
projektfunktion. 

62183 Felmeddelande då radmall innehåller samma post flera gånger 
Nu körs kod vid uppstart och då man går in i radmallsverktyget som kontrollerar ifall samma radmall har 
samma post flera gånger. En dialogruta visas med information om vilka poster det rör sig om. Dubbletter ska 
tas bort. 

61880 Kolumnverktyget. Kommentarskolumn. Kolumnrubriken man själv anger syns inte i 
rapporten.  (ver x.72-1911127). 
Nu syns kolumnrubriker som man själv anger i rapporten. 

61869 Överföring till budget rensar inte fullständigt (ver x.72-191114). 
Vid överföring till budget är det meningen att alla poster som har budgetkälla Kontraktssimulering ska 
rensas innan nya värden skrivs in. I x.72 infördes en ny importkälla, "Baserad på indata". Tyvärr blev det så 
att den användes även överföring till budget. Det innebär att om överföring gjorts till konton som i en senare 
överföring inte finns med längre så ligger de kvar i budgeten. Felet är rättat. 

61767 Registrering av värde i kolumntyp årsoberoende total 
När man uppdaterade ett värde i kolumn av typen "Årsoberoende" total för en prognosvärdetyp skrevs 
värden för tidigare år över. Nu är det ändrat så att när värden av typ årsoberoende total redigeras för en 
prognosvärdetyp sker uppdatering prognosåret och framåt. 

61712 I tabellen ValueNote finns det många tomma rader 
Tabellen med beloppsanteckningar fylldes med tomma rader vid sparande eller uppdatering. Åtgärdat. Vid 
uppgradering till x.74 rensas gamla felaktiga rader. 

61649 Felaktig beräkning av årsoberoende total i prognosvärdetyper i projektuppföljning (ver x.71-
191113). 
För fleråriga projekt kan det värde som visas för årsoberoende total för prognosvärdetyper visa fel. 

Det kan diffa mellan visningstyperna sammanställd och pivoterad samt även mellan olika nivåer för 
sammanställd rapport. Rättningar har genomförts. 

61587 Klistra in kommentar med ctrl+v går inte 
Nu kan man klistra in kommentar med ctrl+v. 

61563 Felmeddelande vid tagande av ögonblicksbild: …Duplicate Key  
'dbo.SimulationBaseContractFees'. The duplicate key value is (xxxxxx, y). 
Åtgärdad genom att lägga in ytterligare ett fält i ett index så att dubblettrader undviks. 

61220 Post som inte finns med i kontraktsimuleringen (p g a kontraktets from och tilldatum) 
Stängda kontrakt som i databasen har stoppdatum som ligger före startdatum visas i ögonblicksbild med 
kontering och kommer med i överföring till budget. Felet är åtgärdat. 



60978 Post- och styrtabell: ForeignKeyConstraint CostplacePostCostplaceKeyMap kräver att de 
underordnade nyckelvärdena (-1) finns i den överordnade tabellen. 
Felet är åtgärdat 


