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Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

71832 Visa orsak till ej editerbar cell 
Det går nu att högerklicka i celler och få reda på varför man ej kan ange värde i cellen. Vi visar bara EN 
orsak åt gången. Kanske är hela året låst och låser man upp får man kanske reda på annan orsak till varför 
man ej kan ange värde. Det finns många olika orsaker till varför man inte kan ändra värdet i en cell. 

70117 Visa inte text #DIV/0! i rapporterna 
Om både täljare och nämnare var noll i formler som utförde division så visades texten #DIV/0!. Nu ersätts 
dessa texter med 0 stället. 

69563 Visa informationsrutor ifall ogiltiga värdetyper visas i kolumnverktyg och rapporter utifrån 
koppling till kostnadsställesgrupp 
I princip kan alla värdetyper användas i alla kostnadsställesgrupper men för att skilja på t.ex. prognos för 
fastighet och prognos för projekt så finns möjlighet att koppla värdetyper till kostnadsställesgrupper. För att 
kunna göra det måste man markera rutan ”Koppla värdetyper till kostnadsställesgrupper” i dialogrutan 
Inställningar, Alternativ, flik Kopplingar värdetyper. 

När koppling mellan kostnadsställesgrupper och värdetyper är aktiverad återspeglas det på flera ställen i 
programmet. Till exempel visas endast värdetyper som hör till aktuell kostnadsställesgrupp i droplistor i 
rapportkolumner. Dock har det inte varit så i verktyget Kolumner, där har man sett alla värdetyper droplistan 
Värdetyp. Det kan leda till svårförklarade fel i programmet. 

I version x.79 har vi därför infört att man enbart ser kopplade värdetyper i Kolumner. Det innebär att man 
måste koppla en nyskapad rapportflik till kostnadsställesgrupp innan man kan gå vidare med att skapa 
kolumner. Om man inte gör det utan försöker skapa kolumn visas en informationsruta. 

För befintliga rapportflikar kan det finnas kolumner med värdetyper som inte är kopplade till den 
kostnadsställesgrupp som värdetypen är kopplad till. För att lättare kunna upptäcka och rätta till sådana 
felkopplingar visas nu namnet på värdetypen med röd text och två inledande utropstecken i rapporterna.   

Beloppen som registrerats i värdetypen visas dock på samma sätt som tidigare. Om man i dialogrutan 
Kolumner klickar på en sådan kolumn visas en informationsruta. 
 

Programrättningar 

72011 Prognosberäkning vid årsskifte 
Hanteringen av alternativet "Närmast föregående" på värdetypen har förbättrats. 

Nu kan man spara prognosförslag även för föregående år. 

71855 Värden i cell sparas inte ibland då man anger något och skrollar med musen (över rubrikrad) 
utan att först klicka i annan cell (ver x.78-210113). 
Det kunde ibland uppstå lägen då man angivit ett värde i en cell och sedan, utan att ha lämnat cellen, skrollar 
med musen uppåt eller nedåt i rapporten och det man skrev i cellen sedan ej sparades då man klickade på 
sparaknappen. Felet är åtgärdat. 

71842 The value for column 'CostplacePostId' in table 'EcoReportPost' is DBNull 
Felet uppstod då det finns rapportrad av typen summa3 eller summa4 men visade sig bara då man skrollar 
med musen utan att manuellt sparat ändring man gjort i cell. 

70304 Felmeddelande på rapporter med visningstyp staplad 
Nu fungerar staplade rapporter igen. 
 



70275 Det går inte att registrera värden med decimal 
Det gick inte att skriva in värden med decimaler i rapporterna. Felet är åtgärdat. Observera att värdet 
formateras enligt gällande rapportinställning avs antal decimaler. Men det sparas med de decimaler som 
anges. 

70078 Felmeddelande i rapport som innehåller kolumntyp 'Flerårs ackumulerad' där man ändrat 
värde på någon av månaderna som summan består av (ver x.77-201209). 
Åtgärdat (webtjänstlagret) 

70064 Fråga om sparande av ändringar visas trots att inga ändringar gjorts (Alternativfönstret och 
Raderfönstret) 
Om man stänger Alternativdialogen eller dialogen Rader utan att ha gjort någon ändring så visas ändå en 
fråga om sparande av ändringar. Åtgärdat. Frågan ska inte visas om inga ändringar gjorts. 

69719 Uppdelad rapport -> skicka till Excel får ej radbrytning trots Nr och Namn som visningsläge 
(ver x.77 - 201208). 
Ifall noden under där man står har systemnivåtext (eller användarnivåtext) satt till någon av följande; 
Nummer och Beteckning, Nummer och Adress, Nummer och Postadress eller Nummer och Namn så 
kommer Excelrapporten dela upp numret på en rad och lägga resterande del på en annan rad. 

69706 Kontraktsimulering; förtydliga informationstext angående valet 'Moms på kontraktet'   
Förbättrad feltext lyder: Kryssar du för denna kommer avgiften konteras på det konto som för avgiftstypen är 
satt i fältet Konto intäkter med moms. Avgiftstypens kontovärden (basvärden) hittar du i Vitec Hyra. 

69659 Behörighet för att kommentera i högre nivå om man har utökad behörighet på fastighet 
Om man har behörighet på en fastighet har man numera även behörighet att skapa kommentarer på nivåer 
högre upp än fastigheten 

69656 Köra om indexuppräkning i kontraktssimuleringen efter man ändrat index värdet, 
informationstext felaktig 
Nu visas korrekt informationstext 

69479 Upprepad inklistring från Excel i rapporter blir fel i första cellen 
Man kan nu klistra in ett flertal värden i flera celler samtidigt och sedan gå vidare och klistra in samma 
värden igen i andra celler. 

69405 Felmeddelande i projektrapport efter ändring av slutdatum på projekt  
Felet berodde på en loggningstabell. Åtgärdat. 

60030 Efter att ha dolt rad och byter radmall så går det inte skrolla i rapporten 
Nu fungerar det att högerklicka med mus i en rapport och välja "Dölj rader som ingår i summan" och sedan 
byta radmall. Tidigare försvann möjligheten att scrolla ner i rapporten. 


