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Inledning 
I version 7.78 av Verksamhetsanalys har vi vidareutvecklat och förbättrat ett antal befintliga 
funktioner. I övrigt har det gjorts programrättningar. Dessa redovisas i releasenotes.  
 

Verksamhetsanalys 
 

Spara kolumnbredd efter att man dragit i kolumnen för att 
göra den bredare/smalare 
I version x.75 infördes möjligheten att ändra kolumnbredder genom att dra i cellkanter. Dessa 
ändringar var temporära och återställdes om man ändrade någon inställning. Nu sparas ändrade 
kolumnbredder tills man gör ny ändring eller återställer till grundinställningarna. Ändringarna sparas 
per användare. Observera att detta inte gäller de inbyggda rapportflikarna. 
Återställning görs genom att välja Meny, Verktyg, Återställ rapportinställningar. 
 

 
Beroende på behörighet visas därefter en eller två dialogrutor. 
Om man är administratör visas följande dialog: 

 
 
Trycker man Ja återställs inställningarna i alla rapporter för alla använda till startläget. Utom 
ändringar av kolumnbredder som enskilda användare har gjort. 
 
Därefter visas: 

 
 
Här kan man välja att återställa ändringar i kolumnbredder som man själv gjort. 
 
Om man inte är administratör visas följande dialog: 
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Byte av analysperiodens månad eller byte av värdetyp ska 
inte göra att man hamnar högst upp i rapporten 
Efter byte av analysperiod eller värdetyp hamnade man högst upp i rapporten. Om rapporten var 
nedscrollad innebar det att man behövde scrolla ned till stället man var på innan. Nu är det ändrat så 
att rapporten ligger kvar i samma läge. 
 
 

Återställningsknapp i fönstret för rapportinställningar 
Nu kan man göra återställning till grundkonfiguration för vald radmall. Öppna fönstret 
"Rapportinställningar för vald radmall" och tryck på knappen "Återställ till default". 
 

 
 

Simulering på fastighetsnivå i kostnadsställesgrupp baserad 
på byggnad 
Om man har baserat en kostnadsställesgrupp på byggnad kan man nu se och arbeta med 
ögonblicksbilden även när man står på fastighetsnivå i trädet. 
 
 
 

Spärra budgetöverföring på byggnadsnivå 
Möjlighet att i kontraktssimuleringen spärra budgetöverföring på byggnadsnivå har införts för att 
klara av fall där man har en kostnadsställesgrupp baserad på byggnad men där alla byggnader inte 
har kontodelsinformation. Meningen är att data för alla byggnader då ska föras över till en byggnad i 
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fastigheten. Då behöver budgetöverföring göras för alla byggnader samtidigt. Annars skriver 
överföringarna över varandra. För att förhindra felaktigheter behöver budgetöverföring på 
byggnadsnivå spärras. Spärren aktiveras genom att sätta en markering i rutan "Spärra överföring på 
byggnadsnivå" i dialogrutan Inställningar, Alternativ, flik Kontraktssimulering. 

 
 
 

Förenklad registrering av projekt 
Registrering av nya projekt har förenklats i och med att det nu är valbart om projektroller ska vara 
obligatorisk uppgift. I dialogrutan Inställningar, Alternativ finns en ny flik där man kan ange vilka 
roller som ska vara obligatoriska. Defaultvärdet är att de är obligatoriska. 
Dessutom är datumet Projektbeslutsdatum är inte längre obligatorisk uppgift. 
 

 
 


