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Verksamhetsanalys 

Versionsnyheter 

73459 Excelformler i formelkolumner 
I rapportflikarna kan man nu använda Excelformler i formelkolumnerna. Man behöver använda de engelska 
namnen på formlerna. Vidare måste argumentseparatorn anges med semikolon, oavsett vilken 
språkinställning man har på datorn. 

73189 Möjligt att bestämma antalet decimaler i nyckeltalskolumn 
Det är nu möjligt att bestämma antalet decimaler på kolumner klassade som Nyckeltalskolumner. Valet av 
antalet decimaler görs i Kolumnverktyget och kolumnens antal decimaler (1-3 st) styrs då inte av valet man 
gör i menyn. 

72819 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. 

72543 Import av utfall för nästa år 
Nu kan man välja nästa år vid import av utfall. 

72542 Använda vald analysperiod i formel 
Rapportflikarnas formelkolumner kan numera innehålla texten @Month vilket gör att man kan använda 
analysperiodens månad i formeln. 

69558 Högerklicka och dela till Excel i kontraktsimuleringen 
Det går nu att i Kontraktsimuleringen högerklicka i valfri cell och välja ”Dela till Excel” för att spara och 
titta på skapad Excelfil. 

67801 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. 

 

Programrättningar 

73572 Importfördelningen visar fel poster för posttypen Energiuppföljning 
Vi har åtgärdat buggen gjorde att man såg fel poster i fliken Energiuppföljning samt ändrat så att man bara 
ser energiuppföljningsfliken i Importfördelning ifall man har Vitec Energiuppföljning kopplat till sitt 
licensnummer. 

73116 Prognosvärden ändrar sig efter nattimporten till VA (ver x.79-210217). 
Felet avser Projektuppföljningen. Prognosvärden som redigerats kunde i vissa fall ändras tillbaka till 
föregående värde i samband med att den schemalagda importen kördes. 

Felet är åtgärdat. 

73047 Projektprognos - Ta bort klarmarkering fungerar inte som tänkt (ver x.79-210217). 
En förändring av kod medförde annan hantering av projektprognos, vi har nu återgått till så som det alltid 
fungerat. Det går nu, precis som tidigare, att klarmarkera ett projekt och därefter ta bort klarmarkeringen. 
Projektet hamnar då under "Ej klarmarkerade" i trädet. 



72600 Går ej att titta i kontraktsimuleringen efter att man använt verktyget 'Rensa personuppgifter i 
ögonblicksbilder' (gäller Fastigheter där man på något objekt skapat simulerat kontrakt) (ver x.78-
210203). 
Åtgärdat. Det går nu att titta på kontraktsimulering för fastigheter där man skapat simulerade kontrakt och 
sedan rensat personuppgifter. 

72306 Nämnarrad visar fel i filtrerat läge 
Nämnarrad tog ingen hänsyn till om filtret var påslaget eller inte. Åtgärdat så att en nämnarad visar summan 
av de entiteter som är markerade i trädet för den aktuella nivån. 

67795 Sortering i rapporter med visningstyp Pivoterad fungerar inte (ver x.79-210303). 
Det går nu återigen att sortera i kolumner i Pivoterad visningstyp 

67401 Indexuppräkning; varning om saknade ögonblicksbilder borde bara ges för fastigheter med 
aktiva kontrakt 
När man numera kör funktionen Indexuppräkning på många fastigheter samtidigt får man bara upp varningar 
för fastigheter som saknar ögonblicksbild om de ej är avslutade och om de har objekt och giltiga kontrakt för 
valt år. 

60230 Rad med bara synliga nollor döljs inte korrekt ifall formelkolumn hänvisar till dold kolumn 
med värde (ver x.78-210203). 
Numera döljs rader korrekt även för kolumner som refererar till andra kolumner 


