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Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

69068 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". 

69043 Förbättrad synkning mellan TF och VA avseende projekt 
Projektmodulen är tillgänglig både i Teknisk Förvaltning och Verksamhetsanalys. I Verksamhetsanalys 
används begreppet kostnadsställesgrupp. Projekten i VA har ett kostnadsställe som håller all ekonomisk 
information om projektet. Men eftersom TF inte jobbar med begreppet Kostnadsställesgrupp går det inte att 
se ett projekt i VA som är skapat i TF.  Nu har vi ändrat så att projekt som skapas i TF även skapar 
kostnadsstället så att projektet också blir synligt i VA. Kopplingen mellan TF och VA görs för en utsedd 
kostnadsställesgrupp. Valet av kopplad kostnadsställesgrupp görs i fliken Projektuppföljning i Inställningar, 
Alternativ. 

69034 Simulering på fastighetsnivå i kst-grupp 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. 

68736 Spärra budgetöverföring på byggnadsnivå 
Möjlighet att spärra budgetöverföring på byggnadsnivå har införts för att klara av en konfiguration där man 
har kostnadsställesgrupp baserad på byggnad men där alla byggnader inte har kontodelsinformation. 
Meningen är att data för alla byggnader ska föras över till en byggnad. Då behöver budgetöverföring göras 
för alla byggnader samtidigt. Annars skriver överföringarna över varandra. För att förhindra felaktigheter 
behöver budgetöverföring på byggnadsnivå spärras. Spärren aktiveras i dialogrutan Inställningar, Alternativ, 
flik Kontraktssimulering,  

Sätt en markering i rutan "Spärra överföring på byggnadsnivå". 

68563 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. 

68329 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. Observera att detta inte gäller de inbyggda 
rapportflikarna. 

Återställning görs genom att välja Meny, Verktyg, Återställ rapportinställningar. 

56214 Förenklad registrering av projekt 
Registrering av nya projekt har förenklats i och med att det 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. 

Datumet Projektbeslutsdatum är inte längre obligatorisk uppgift. 

 

Programrättningar 

69452 Felmeddelande när man använder filter i VA och sen går ner på enskild fastighet (ver x.77-
201111). 
Åtgärdat 



69347 Ändra avgift i kontraktsimuleringen - markeringen ställer sig fel efter man tryckt på backspace 
knappen 
Åtgärdat 

68789 Dokumentfliken borta för användare som ej kryssat för att visa senast valda objektträdsnod vid 
uppstart (ver x.77-201015). 
Ny funktionalitet i x.77 är att vid uppstart, för användare som ej valt att direkt komma till senast valda nod i 
trädet, så visas inga rapportflikar alls förrän man ställer sig på någon fastighet (eller byggnad, objekt, projekt 
eller kostnadsställe) i trädet. I samband med detta doldes även fliken Dokument och vi missade visa den igen 
då man valt trädnod. Detta är nu åtgärdat. Möjlig "Work around" är att i Meny, Alternativ, 
Användarinställningar, Objektsträdet klicka i "Välj senast valda objektträdsnod vid uppstart" och sedan 
starta om VA. 

68473 I fönstret Drilldown kan man ibland få upp för många varningsdialoger om man anger ej 
numeriska tecken 
Åtgärdat 

68239 Kontraktsimulering - Om man råkat trycka på överför av misstag så kan man inte avbryta i 
första dialogrutan 
Det går nu att avbryta istället för att välja årtal vid överföring av kontraktsimulering. 

67989 Indexuppräkningen måste ta hänsyn till antalet decimaler i klausulen ifall avgiften inte har 
antalet decimaler specificerat (ver x.76-200915). 
Problemet yttrade sig som att det inte blev något indexuppräkning i kontraktssimuleringen trots att den borde 
ha gjorts. Det berodde på att indexuppräkningen i VA tog hänsyn till antalet decimaler på avgiften. Är 
skillnaden mellan tidigare index och avgiftens index väldigt liten blir kvoten 1 och det blir alltså ingen 
avgiftshöjning/sänkning. Vi har ändrat så att VA gör som Hyra: Ifall avgiftens "antal decimaler" inte ska 
användas (checkboxen är urkryssad) så skall antalet decimaler tas ifrån indexklausulen. Ifall avgiftens antal 
decimaler ska användas (checkboxen förkryssad och en siffra satt) så ska antalet decimaler tas från avgiften. 
Problemet i VA var att om antal decimaler saknades helt i databasen, dvs värdet var NULL, så tolkade VA 
det som 0 vilket gjorde att det inte blev någon indexförändring ifall kvoten mellan basindexvärdet och det 
nya värdet var mindre än 0,001. 

67452 Lägger till post i rapport men den kommer ej med i summering 
Lägger man till post via wizard kommer posten med i alla summeringar. Tidigare kunde vi missa 
summeringar som ligger FÖRE posten vi lägger till. 

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


