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Versionsnyheter 

65218 Ändringar i Alternativ, Lås period (ver x.75 SR 200315). 
Tidigare har man kunnat låsa projektvärdetyper på årsbasis. Eftersom projekt ofta är fleråriga leder det till 
problem då månadsbeloppen behöver räknas om, t ex p.g.a. ändrat start och/eller stoppdatum. Nu är det 
ändrat så att om man låser en projektvärdetyp för ett år, så låses värdetypen automatiskt för alla år som det 
finns värden i. 

En annan förändring är att enbart de värdetyper som är kopplade till vald kostnadsställesgrupp visas. 

65217 Cell sätts som ej redigeringsbar ifall värdetypen är låst för kostnadsställesgruppen eller om 
användaren ej har behörighet till värdetypen som visas i rapporten 
Celler som innehåller data från låsta värdetyper är nu spärrade för redigering. I tidigare versioner kunde man 
skriva i cellen men fick ett meddelande om att det inte gick att ändra. 
 
65195 Undanta låsta projektvärdetyper från omräkning vid t ex ändring av projektdatum (ver x.75). 
Vid ändring av start- eller slutdatum för projekt sker omräkning av periodbeloppen för de budgetvärdetyper 
som innehåller data för aktuellt projekt. Det årsoberoende värdet förändras inte. Nu är det ändrat så att låsta 
värdetyper undantas från omräkningen. 

 

Programrättningar 

65428 Ändring av årsvärde för prognos uppdaterade inte månadsbelopp (ver x.75-200429). 
I x.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. 

65415 Ångra stängning av projekt rensar inte värde på kostnadsställets avslutsdatum  (ver x.74-
200429). 
När man ångrade stängning av projekt rensades inte t o m-datumet för kostnadsstället. Felet är åtgärdat. 

65371 Slutdatum på kostnadsställe sätts felaktigt vid ändring av datum på Projekt (ver x.74-200429). 
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. 

65313 Spara prognosalternativ varnar felaktigt för låst värdetyp (ver x.75-200429). 
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. 



65312 Spara-knapp borde bli grå när inga ändringar finns 
Spara-knappen har bara blivit grå då man byter trädnod eller byter flik, inte om man klickar på Spara och 
stannar kvar i samma rapport. Nu blir den grå direkt när man sparat så man tydligt ser ifall man behöver 
spara eller ej. 

65290 Det går inte att ändra ett ej sparat värde 
Om man skrev in ett värde i en cell och sedan ändrade till ett annat värde utan att först spara så återgick 
cellvärdet till det först inskrivna. Åtgärdat. 

64927 Byta Nämnare1 i menyn fungerar inte med nyckeltalsläget påslaget 
Efter tillägg att visa meddelanderuta då man, när man har nyckeltalsläget påslaget, försöker välja nämnare 
"Ingen" har möjligheten att byta andra nämnare fallit bort. Åtgärdat. 

64792 Det går att ange värde i låst period, informationsruta dyker upp men vi borde hindra inmatning 
helt 
Det har gått att skriva i cell med låst värdetyp, men informationsruta visas om att värdet inte kan ändras pga 
detta. 

Nu görs kontrollen av låst värdetyp i ett tidigare skede så man kan inte kan skriva i sådana celler. 

64783 Felmeddelande: “Deleted row information cannot be accessed through the row”   (ver x.74-
200415). 
Rättningen avser fel som under vissa omständigheter kunde leda till att budgetvärden oavsiktligt togs bort. 
Det kunde inträffa när man ändrade start eller stoppdatum på ett projekt och någon av värdetyperna som 
innehöll värden för projektet i fråga var låst. Det kunde också inträffa vid ändring av budgetnyckelfördelning 
och om någon av värdetyperna hade poster som var kopplade till den ändrade budgetnyckeln och var låst. 

64293 Kommentarer sparade i beloppstabellen syns på för många ställen då vi valt att bara se lägsta 
nivån (Kostnadsställegrupp baserad på Inget) 
Kommentarer sparade på det gamla sättet syntes på för många ställen då vi valt att bara se lägsta nivån. 
(Kostnadsställegrupp baserad på Inget). Åtgärdat. 

63161 Alternativdialogen – Felmeddelande när man skaparbudgetnyckel med namn som redan finns  
Numera kan man inte ange ett namn som redan finns då man skapar ny budgetnyckel. 

59934 Användarinställning "välj senast valda objektsnod" behöver förbättringar då man står på 
översta nivån i en sökordning 
När man har användarinställningen "Välj senast..." förkryssad och stänger ner VA då man står på ÖVERSTA 
nivån sparas sökordningen man står på. När man startar VA hittar vi numera sökordningen. Vi hittar också 
vald flik men (precis som förut) fyller vi inte fliken med data då det kan ta lång tid. 


