
 

Versionsnyheter Verksamhetsanalys ver 7.77  
Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) 

Programrättningar 

67275 Fastighetens fält för objekt fr o m och t o m nollställs i nämnarsynkronisering. (ver x.77). 
Den tidigare funktionaliteten att nollställa fastigheters fr o m- och t o m -datum vid nämnarsynkronisering 
har tagits bort då den anses obefogad. 

66362 Fel i schemalagd datalista som ej ska visas vid noll rader. (ver x.76-200610). 
Då datalistor som ej skulle genereras vid noll raders resultat kördes schemalagt skickades ett felrapportsmail, 
i onödan. Detta är åtgärdat. 

Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

67117 Trädsökväg synlig även på lägsta nivå i rapporten samt flytt av visning av period och typ 
Vi har ändrat alla rapporter så att näst översta raden i rapporthuvudet visar första delen av namnet på vald 
sökväg samt den faktiska placeringen man är på. 

I uppdelade standardrapporter visades tidigare rader för Period och Typ. Dessa två rader är nu borta och vi 
visar istället Perioden och värdetypen på samma rad som texten "Rapport". 

64429 Ta bort textruta Sökväg lagring av fellista 
I dialogruta Källor, flik Schemalagd Import finns en ruta för att ange sökväg för lagring av fellista. Sedan 
några versioner tillbaka lagras inte fellistan på disk, utan den skapas i minnet och läggs som bilaga till mailet 
som går till mottagare av fellista. Eftersom textrutan är överflödig har den tagits bort. 

64333 Summering av markerade celler i ögonblicksbild i Kontraktsimulering 
Det går numera att i kontraktsimuleringen se summering av valfria celler längst nere till vänster i 
programmet. 

64332 Snabbsummering på flera markeringar i rapporter 
Man kan numera använda Ctrl-knappen för att välja celler att summera. Eller så kan man blanda så att man 
väljer några sammanhängade celler (via shift eller dra med musen) SAMT sedan eller före använda ctrl-
knappen. 

64103 Kommentarer i drilldown-fönster på högre nivå 
Funktionen för att visa kommentarer i drilldown-fönster på högre nivå är återinförd. Nu kan man även 
redigera kommentarerna. 

62050 Simulera äldre händelser i ögonblicksbilden 
I Kontraktssimuleringen har vi hittills endast kunnat simulera på det senaste kontraktet som kommit med i 
ögonblicksbilden från Hyra.  

Nu kan man simulera även på kontrakt som är outhyrda i Vitec Hyra. Ifall man högerklickar på det outhyrda 
kontraktet i VA  får man upp nya alternativet "Ta bort outhyrt och förläng tidigare kontrakt". 

60983 Koppling av ny värdetyp till kostnadsställesgrupp direkt utan att behöva stänga fönstret och gå 
in igen (ver x.77). 
Numera kan man, i alternativdialogen, skapa ny värdetyp och sedan direkt koppla den till 
kostnadsställesgrupp utan att först behöva stänga fönstet och gå in i alternativdialogen igen. 

12354 Ta bort kostnadsställe i Verksamhetsanalys istället för att ta bort fastighet/byggnad/objekt 
I kostnadställesgrupper baserade på fastighet, byggnad eller objekt så finns det ett kostnadsställe som 
refererar till den entitet det baseras på. Kostnadsställena lagras i en egen tabell. Ibland finns det behov av att 
ta bort kostnadsställen men lämna kvar föräldraentiteten. Hittills har det krävts scriptning för att åstadkomma 
det. Nu har vi infört möjlighet att göra det i programmet. 

Tidigare har man kunnat högerklicka på till exempel en fastighet i trädet och välja ”Ta bort fastighet”.  



Nu står det i stället ”Ta bort kostnadsställe tillhörande (namn på fastighet)”. I och med att kostnadsstället tas 
bort försvinner det från trädet. Eftersom som all data som är kopplat till kostnadsstället försvinner visas det 
varningsrutor i två steg. 

Programrättningar 

66222 Benämning kommer över datumfältet i egenskaper på projekt 
Textfälten lägger sig numera bakom datumfälten ifall textfälten är för långa. Max antal tecken som syns är 
26 st, fönstret är ej dynamiskt. 

66219 Menyval Drilldown verifikat Kostnadsställe visas felaktigt vid högerklick 
Menyval "Drilldown verifikat Kostnadsställe" visades felaktigt vid högerklick. Menyvalet ska bara visas då 
det finns stöd för funktionen i import-dll:et. 

66212 Drilldown till verifikat fungerar inte för molnkunder med externt ekonomisystem  (ver x.75-
200527). 
Drilldown till verifikat har slutat fungera för molnkunder som har externt ekonomisystem, dvs har 
ekonomisystemet i egen regi eller hos tredje part. Åtgärdat. 

66068 Spara projektbudget till annan värdetyp fungerar inte (ver x.74-200527). 
Kopiering av projektbudget till annan värdetyp fungerade inte. Åtgärdat. För att man ska kunna kopiera 
behöver följande vara uppfyllt: 

Man måste stå i en rapportflik som har aktiv prognoskolumn. Annars tänds inte knappen "Spara som". 
Dessutom måste både källvärdetyp och målvärdetyp vara markerade som "Använd i projektuppföljning". 
Kopiering kommer att göras för alla år som det finns data. 

66056 Kommentar kan sparas på fel post samt kommentar som ej verkar sparas (ver x.75-200527). 
I vissa lägen kunde kommentarer sparas på fel post då man högerklickar och väljer "Lägg till kommentar" 
och sedan klickar i samma cell som man stod på då man högerklickade. Detta är nu åtgärdat. 

66028 Flytta till nästa projekt i trädet via egenskapsdialogens Ok->Nästa fungerar inte 
Åtgärdat. 

65905 Kommentarer tillhörande referenskolumner försvinner från cellen efter att man ändrat i 
verktyget Kolumner 
Kommentarer kunde försvinna, alltså inte visas, från referenskolumner då ändring gjorts i Kolumnverktyget. 
Åtgärdat. 

65468 Fel format vid inklistring i Excel från drilldownfönster (se även #57154) 
När man öppnat DrillDown-fönster från högre nivå i sammanställt läge kan man nu återigen markera celler 
och klicka ctrl+c för att kopiera cellernas värden och sedan klistra in dem i Excel och därefter direkt 
summera cellerna i Excel. 

65466 Ifall man ställt in att använda knappen "Uppdatera" på rapporten måste den klickas två 
gånger då man ändrar inställning i menyn 
Åtgärdat. Numera kan man till exempel ändra analysmånad och sedan klicka på knappen Uppdatera och 
rapporten uppdateras direkt. 

64869 Kontraktssimulering - Nytt kontrakt med inflytt annat än 1:a dagen i månaden funkar inte 
Vi förklarar numera att kontraktsimuleringen bara hanterar simulerade kontrakt månadsvis. 

Det går nu inte att klicka på OK-knappen ifall man väljer ett tidigare datum. 

67989 Indexuppräkningen måste ta hänsyn till antalet decimaler i klausulen ifall avgiften inte har 
antalet decimaler specificerat (ver x.76-200915). 
Berodde på att VA tolkade reglerna för användande av decimaler fel. Åtgärdat. 

67254 Lägga till nya eller redigera nämnare på projekt går inte längre (ver x.76-200915). 
Åtgärdat. 

 


