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Programrättningar 

65313 Spara prognosalternativ varnar felaktigt för låst värdetyp 

I samband med förändringar avseende kontroll av låsta värdetyper infördes ett fel i funktionen för att spara 
prognosförslag, som körs i fliken Prognos. Programmet varnar för låst värdetyp trots att den inte är låst. Felet 
är rättat. 

 

65371 Slutdatum på kostnadsställe sätts felaktigt vid ändring av datum på Projekt 

Vid ändring av egenskaper på projekt, t ex ändring av slutdatum, så sattes kostnadsställets slutdatum till 
31/12 året för projektsavslutsdatum. Rättning är gjord så att slutdatum för kostnadsstället är öppet för 
projektstatusarna Påbörjad och Avslutad. Endast när projektstatus ändras till Stängd ska t o m-datum för 
kostnadsställe sättas. Om ett kostnadsställe har ett t o m-datum innebär det att konteringar som kommer med 
vid hämtning från ekonomisystemet för perioder efter t o m-datumet hamnar på fellista. I rapporterna visas 
inga belopp för kostnadsstället i kolumner med period efter t o m-datumet.  

 
65415 Ångra stängning av projekt rensar inte värde på kostnadsställets avslutsdatum 

När man ångrade stängning av projekt rensades inte t o m-datumet för kostnadsstället. Felet är åtgärdat. 
 
 
65428 Ändring av årsvärde för prognos uppdaterade inte månadsbelopp i vissa fall 
 
I 7.75 infördes ändringar i prognosfunktionen som beskrivs i punkt 64511 Rapportfliken Prognos: 
Förändringar i funktionen Spara prognosförlag i gränssnittet. 
 
Förändringen innebar också att vid uppdatering av ett befintligt prognosvärde för helåret så uppdateras varje 
månadsbelopp efter utfallsmånaden enligt befintligt fördelning. 

Procentandelen för varje kolumn beräknas och multipliceras med (Nytt prognosvärde- Utfall t.o.m.  månad 
x). Månad x ges av inställningen för Utfallsmånad på värdetypen. 
 
Men om det saknas budget vid sparande av prognosförslag så blir det 0 för månaderna som ligger efter 
utfallsmånaden. Årsprognosen blir samma som ackumulerat utfall t o m utfallsmånaden för värdetypen. 
Eftersom månadsbeloppen är noll blir också varje månadsandel 0 och resultatet av beräkningen blir 0.  
 
Nu är det ändrat så att om ovanstående inträffar så fördelas differensen mellan nytt årsprognosvärde och 
ackumulerat utfall jämnt över prognosmånaderna.  
 
 
 


