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Allmänt 
 
Vår första version av Medusa Mobile (1.0) har funnits under en längre tid och nu har vi 
baserat på dessa erfarenheter försökt skapa version 2.0. Syftet med Medusa Mobile är 
fortsatt att vara ett komplement och kommer inte att ersätta Medusa Web. 
 
I denna version har vi förändrat gränssnittet lite grann, vi har bl.a. implementerat ikoner för 
att skapa en arbetsorder och ärende på ett mer användarvänligt sätt. Vi har även markerat 
mer tydligt vilka fält som kan förändras via Appen. 
 
Fokus har även varit förbättrad prestanda, vilket vi också tror Ni kommer att märka. Vid 
stora mängder av data såsom inventarier eller ärenden påverkas inte hastigheten i den mån 
som det gjorde tidigare. 
 
Förutom många olika förbättringar så har det tillkommit en del nyheter, numera det bland 
annat stöd för att registrera åtgärder på arbetsordrar.  
 
 
 
Systemkrav – version 2.00 
För användande av version 2.0 ska följande systemkrav beaktas: 
 

- Android 9.0 eller högre 
-  iOs version 12.4 eller högre 

 
Stöd finns för version 6.9x av Medusa eller senare fram till och med version 7.0  
 
API version 2.0 behöver installeras, se ”Installation WebAPI.pdf” för närmare information. 
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FUNKTIONSÄNDRINGAR I VERSION 2.0 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

18301  Ny 
funktionalitet 

Medusa Mobile har nu stöd för språkstöd. Det innebär att ledtexter inte är 
fasta utan kan ändras via Medusa Web.  

21658 Ny 
funktionalitet 

Inställningarna i Medusa Web som bestämmer hur många dagar före och 
efter för FU grön, gul och röd färg ska visas är nu implementerat i Medusa 
Mobile. Inställningar avseende detta sker fortsatt i Medusa Web. 

18302 Ny 
funktionalitet 

Det går numera att registrera åtgärder på en arbetsorder. Förutom att ange 
vilken åtgärd så kan man registrera tid. En begränsning är lagd på max åtta 
timmar per åtgärd kan registreras. 
 
Vilka åtgärder som är valbara sker via inställning på grundregister åtgärder i 
Medusa Web. 
 
   

18401, 
23932, 
23597 

Förändrad 
funktionalitet 

Makulerade arbetsordrar syns numera inte i arbetsorderlistorna. 

18861 Ny 
funktionalitet 

Kommentarer gjorda på ärenden i Medusa Web visas numera i Medusa 
Mobile. 

21342 Ny 
funktionalitet 

Anteckningar på en inventarie visas numera i Medusa Mobile. 

24343 Bugg Inventarienummer syntes i listorna över FU. 

24346 Bugg När en användare skulle ändra kund på tex en inventarie så syntes inte listan 
av kunder. Detta ledde till att ett val kund inte kunde utföras. 

24729 Bugg Ett felmeddelande visades då process på en arbetsorder skulle väljas/ändras. 

24884, 
24885 

Ny funktion Sist sett datumet (last seen) och tiden uppdateras då en etikett scannas i 
Medusa Mobile. 

26871 Ny funktion Tiden på Skapad, klar och ekonomisk klar sätts på en AO om dessa ändras via 
Medusa Mobile. 

26871 Ny funktion Inventarielistorna sorteras numera efter: efter inventarienummer och 
därefter benämning. 

26871 Ny funktion Arbetsorderlistorna sorteras numera efter: Senast skapad AO visas längst upp 

26871 Ny funktion Ärendelistorna sorteras numera efter: Senast registrerade ärende visas längst 
upp 

26871 Ny funktion FU listorna sorteras numera efter: Nästa FU datum så att det som man är 
mest försenad med visas överst. 

26925 Förändrad 
funktionalitet 

Arbetsordar gjorda på en inventarie som tillhör ett system visas numera 
under inventarien om arbetsorder är utförd på den inventarien. 

26289 Bugg Anmält datum på ärenden sattes inte i Medusa Web då ärendet skapades via 
Medusa Mobile. 

 
 


