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Inledning 
I version x.80 av Verksamhetsanalys har vi bl a gjort förändringar avseende formelhanteringen. I 
övrigt har det gjorts programrättningar. Dessa redovisas i releasenotes.  
 

Verksamhetsanalys 
 

Excelformler i formelkolumner 
Nu kan man använda Excelformler i formelkolumner som definieras för rapportflikar. Man behöver 
använda de engelska namnen på formlerna. Vidare måste argumentseparatorn anges med 
semikolon, oavsett vilken språkinställning man har på datorn. De flesta Excelformler kan användas 
men det är förmodligen ett fåtal som lämpar sig för användning i Verksamhetsanalys. Exempel på 
formler vi tror är användbara är SUM() och IF().  

Som bilden nedan kan man nu använda formeln ”=SUM(E#:H#)”. Tidigare behövde man skriva 
”=E#+F#+G#+H#”. 

 

 
 
 
 
 
 

Bestämma antalet decimaler i nyckeltalskolumn 
Det är numera möjligt att bestämma antalet decimaler på i kolumner som är klassade som 
Nyckeltalskolumn. Tidigare blev det alltid 2 decimaler. Valet av antalet decimaler görs i 
Kolumnverktyget och kolumnens antal decimaler (1-3 st.) styrs då inte av valet man gör i menyn. 
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Ny projektstatus, ”Planerat” 
Ett nytt värde Planerat har införts för projektstatus. Funktionsmässigt beter sig status Planerat på 
samma sätt som status Pågående. Byte mellan dessa statusar innebär inte att andra saker påverkas, 
annat än att projekt med status Planerat syns under noden Planerat om sökordningen innehåller 
nivån Projektstatus.      

Vid byte från status Planerat till Avslutat eller Stängt, eller från Avslutat eller Stängt, sker samma sak 
som för status Pågående. 

 
 
 

Import av utfall för nästa år 
Det förekommer att man mot slutet av året vill importera de bokningar som gjorts i 
ekonomisystemet för nästa år. Hittills har man inte kunnat välja nästa år i importdialogen men från 
och med version x.80 kan man göra det. Observera att det enbart gäller vid manuella import. Den 
automatiska importen hanterar endast innevarande år.  
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Använda vald analysperiod i formelkolumn 
Det förkommer att man vill använda analysmånad i formler för att t.ex. kunna räkna upp ett 
utfallsvärde till helårsprognos enligt följande: 
Prognos=Utfall t o m period/Period *12 
Nu kan man åstadkomma detta genom att använda texten @Month i formlerna. När formeln 
beräknas ersätts @Month med vald analysperiod. 
 

 
 

Högerklicka och dela till Excel i kontraktsimuleringen 
I rapportflikarna har man sedan ett par versioner kunnat högerklicka och välja ”Dela till Excel”. 
Nu kan man göra det även i Kontraktssimuleringens Ögonblicksbild. 
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Möjliggör högerklick i markerad cell 
 
Ifall man i tidigare versioner först vänsterklickade i en cell och därefter direkt högerklickade så fick 
man inte upp "högerklicksmenyn" utan fick först byta cell. Det går numera att högerklicka i en cell 
direkt efter att man vänsterklickat. 


