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Allmänt 
 
Denna bugfix 1 till Medusa 7.0 omfattar många felrättningar, både mindre och någon lite 
större. Version 7.0 var en omfattande version med många förändringar och dessvärre kom 
det att innebära en del fel, som nu rättats i denna bugfix. 
 
Observera nedanstående information för Er med tilläggsmodul BI-Analytic: 
 

• Vi har genomfört rättningar relaterat till förändrad hantering i underliggande 
inbäddade produkt – Logi. Främst berörs rapporter skapade i kunddatabas, där fält 
finns som refererar till med samma namn, som fält i version 7.0, men med skillnader i 
stor/liten bokstav. 

• Vi ser fortsatt risk för att dessa ändringar inte kommer hanteras automatiskt vid 
installation av bugfix, utan kommer att kräva manuellt arbete, i de fall enskild kund 
berörs. Vi ber berörda kunder kontakta oss efter uppgradering till denna version. 

 
 
Systemkrav – version 7.0.01 
För användande av version 7.0.01 gäller samma systemkrav som för version 7.00.00.  
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Nya länkar 
I denna version har inga nya länkar införts: 
 
 

 
Nya behörigheter 
I denna version har följande nya behörigheter införts. 
 

• BI-Analytics Dataadministratör (Rapporter) 
Styr om användare får migrera visualiseringar i samband med uppgradering av Logi 
version. 

 
Nya systeminställningar 
I denna version har följande systeminställningar införts: 
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FUNKTIONSÄNDRINGAR I VERSION 7.0.00 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

27118 Bugg Under systeminställningar -> driftstatus, uppdatera språket så har knappen 
för bekräfta omladdning av språk tidigare saknat översättning 

27125, 
27167 

Bugg Bilden på första sidan har inte visats korrekt 

27132  Ett fel i web.config gällande telemetry har gjort att översättning av tabbar 
inte hanterats korrekt 

27138 Bugg Bilder har inte öppnats centrerat utan i nedre höger del av webbsidan. 

27121, 
27141,  
27402 

 Språk och översättningar ytterligare förbättrade. Främst på norska men även 
på andra språk. 

27142 Bugg Java-script fel i listor med favorit på lista max 

27144 Bugg Om en användare saknat förvald applikation har man kunnat få ett beteende 
där man efter inloggningssidan får en konstant sidladdning utan komma in i 
Medusa. 

27179 Bugg Snabbsök skapar två requests på enter då man navigerat till aktuell post i 
listan vid snabbsök. 

27194 Bugg Ikonen för broker-tjänsten genererar java-script fel vilket gör att Medusa inte 
fungerar i IE 

27196,  Bugg Översättning har saknats på sidan för godkänn arbetsorder i 
ekonomimodulen 

27200 Ny funktionalitet På snabbsök och autocomplete fält har det införts rensning av inledande 
”skräp”-tecken, såsom tabbar och blanktecken för att förbättra stödet att 
klistra in värden.  

27254 Bugg Användare har felaktigt kunnat spara sin signatur utan haft spara behörighet 

27255 Bugg Filter har inte lagrats/försvunnit vid spara på signatur 

27135 Bugg Om man sparar flera gånger då man skapar en ny signatur har man fått ett 
felmeddelande 

27156 Ny funktionalitet Utökande kontroller är införda i Medusa Assistant Manager (MAM) som 
används för att uppgradera Medusa. Detta för att säkerställa att nödvändiga 
förutsättningar finns innan installation påbörjar 

27169 Bugg När man skapat egna applikationer i Medusa, finns möjlighet att styra vad 
som ska visas ovanför snabbsökfältet, dvs längst upp till vänster. Ett 
felmeddelande har felaktigt visats om värde saknats. 

27258 Bugg Man har felaktigt fått meddelande om modul saknats då man försökt 
administrera leveranssätt i Medusa administration. 

27407  Fel i Medusa Labelmanager-administrationen av etiketter som resulterat i att 
typen Medusa Label inte fungerat. 

27426 Bugg Integrationen till PeRMit har inte korrekt hanterat att en koddel har kunnat 
haft samma koddelsnyckel i olika kodstandarder. Detta har resulterat att inte 
data om utrustningar som överförts innehållit koddelsnyckel. 

 
  

https://support.softpromedical.com/support/medusa/helpdesk/wfHDMed_SearchIncidents.aspx?Type=FRI
https://support.softpromedical.com/support/medusa/helpdesk/wfHDMed_SearchIncidents.aspx?Type=FRI
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ARBETSORDER 
 

ID Klassificering Återkoppling 

27122,  
27123 

Bugg Sök arbetsordrar på åtgärder har inte fungerat korrekt, avseende bland annat 
signatur på radnivå 

27126,  
27260 

Bugg Meddelande om Klardatum får inte vara tidigare än Registreratdatum 
hanteras inte korrekt, utan meddelande visas felaktigt  

27139 Bugg Uppgifter om kontaktperson kopieras inte korrekt från ärende till arbetsorder  

27148 Bugg I historik-loggarna på arbetsorder visas inventarienummer felaktigt med ID isf 
för inventarienummer 

27155, 
27162, 
27166,  
27271, 
27386,  
27390 

Bugg Datum har inte hanterats korrekt på arbetsordrar som avsett andra datum 
format än svenska. Felet har påverkat flera delar av arbetsorder. 

27160 Bugg Fel symbol på arbetsorder för ek-klar, visas stängt hänglås i stället för öppet 
hänglås.  

27175,  
27177 

Bugg Om kundkonto definierats som en e-postadress via inkommande ärende via 
e-post, så har man inte kunnat skicka e-post till kund på ärende via 
arbetsordern. 

27183 Bugg Sök arbetsorder baserat på datum har i och med klockslag numera finns med 
inte sökt korrekt, en dag för mycket har visats sökresultatet. 

27197 Bugg Felat har genererats då man försökt spara beskrivning med  " ' " på en 
arbetsorderrad 

27207 Bugg Om man signerat en arbetsorder så har inte längre sektionen med utrustning 
visats. Har visats då man gått in på samma arbetsorder igen. 

27209 Bugg Sammanställningssidan har inte visat korrekta värden utifrån fel kring 
datumhantering med klockslag. 

27211 Bugg Makulerade arbetsordrar har felaktigt visats i sidan för snabbredovisning 

27212 Bugg Datafilter på åtgärder har inte hanterats i val av åtgärder på arbetsorder 

27214 Bugg Vid rensa har fältet beskrivning inte tömts på sidan för snabbredovisning 

27217 Bugg Uppladdade dokument har inte kopierats, då man valt att kopiera dokument i 
samband med kopiering av arbetsorder 

27218 Bugg Vid kopiering av arbetsorder har fälten beskrivning, kundmeddelande och 
teknisk info inte blivit kopierade 

27219 Bugg Behörighet för att återta godkänd till ek-klar är styrt till behörighet att 
godkänna. Felaktigt hade behörighet att ”Återta Klar” fått denna behörighet.  

27222 Bugg Belopp på åtgärdsrader i en arbetsorder med decimal i beloppet har kunnat 
generera ett felmeddelande ” Could not convert string to double” 

27229 Bugg Problem att söka efter arbetsordrar baserat på signatur på inventarie, då 
signaturen varit inaktiv 

27230, 27245 Bugg Då man i AO-wizard valt utrustningar för att sedan välja in fler utrustningar 
och markera dessa som FU, så har alla utrustningar fått FU markerade som 
förvalt. Felet har och så visats sig då man valt flera FU samtidigt från FU-lista, 
men då har inte alla blivit markerade som FU i stället. 

27236 Bugg Klockikonen ”tidtagaruret” i åtgärdsfönstret har inte upplevts ha 
funktionalitet. Numera finns gulmarkering och tooltip då man ställer 

markören på ikonen 

27247 Bugg Vid skapande av FU/AO på system arbetsordern visats på ingående 
inventarierna i systemet som utgjort en del i arbetsorden 

27251, 27252 Bugg Registreringsdatum på en arbetsorder kan ändras fram till klar-datum är 
sparat, förutsatt att funktionsbehörigheten är satt till att ändra 
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registreringsdatum tillåts. Man har felaktigt kunna redigera 
registreringsdatum på en klar arbetsorder. 
 
Nu krävs att man återtar aktuell status på arbetsordern för att kunna 
förändra datum. 

27262 Förändrad 
funktion 

Sektionerna i en arbetsorder visas nu med namn på sektionerna när de 
minimeras. 

27276 Förändrad 
funktion 

Sökning på AO med flera statusar valda visar endast makulerade om 
makuleras är i kryssat. Numera finns stöd för söka alla/aktiva/makulerade 
samtidigt med status på arbetsordern. 

27312 Bugg Tid från timer visas felaktigt, beräknas inte rätt 

27314 Bugg Man har felaktigt kunnat klicka på ”Lägg till åtgärd” under fliken - 
Förebyggande underhåll på en arbetsorder som saknar artikelrader från FU-
mall. 

27327 Bugg Status på ärende (om den förändrats) har inte blivit sparat vid registrering via 
formuläret snabbredovisning.  

27328 Bugg Om man frikopplat arbetsorder på ett projekt har felaktigt ärende blivit 
frikopplat från arbetsordern 

27351 Bugg En arbetsorder med flera externa tillfällen skriver endast ut första följesedeln.  
Efter förändring så skrivs följesedel den aktuella pågående externa servicen 
via menyval på arbetsordern. Samtidigt infört stöd för att skriva ut för 
respektive externt servicetillfälle per rad på arbetsordern. 

27352 Bugg Knapp för skapa arbetsorder från projekt visas numera endast då ett projekt 
som är av typen ”gemensam redovisning” inte har en aktiv arbetsorder.  

27369 Bugg Tidigare har man felaktigt kunnat välja in samma utrustning flera gånger i ao-
wizarden, detta går inte längre. 

27385 Bugg Arbetsordernummer har felaktigt fått inledande ”-” tecken då man angett att 
man inte använder prefix på nummer för arbetsorder. 

27391,  
27397 

Bugg Beskrivande text på förebyggande underhåll (FU) kommer inte med till 
arbetsorder då denna skapas för ett FU. 

27228 Förändrad 
funktion 

Man har felaktigt kunna markera att man utnyttjat ett externt avtal på en 
arbetsorder. Detta pga att man kunnat förändra ingående utrustningar i 
avtalet och det har påverkat arbetsorder samt att hänsyn till detta tagits till 
detta på arbetsordern.  
 
Nu förutsätts att man endast kan välja att hantera poster fram till dess 
arbetsordern markerats som klar. Därefter påverkas inte relationen till 
ursprungsavtalet om utrustning kopplas ur avtalet. Dvs så länge avtalet är 
giltigt under perioden fram till AO är klar och utrustningen ingår, går det att 
markeras som utnyttjat. Om avtalet avslutas innan AO är klar så tas 
relationen till avtalet bort på arbetsordern. Samma sak sker om man byter 
utrustning på avtalet. 

27115 Bugg Vid tidrapportering i sammanställningssidan sker ingen uppdatering av 
summeringar 

27257 Bugg Inaktiva projekt har gått att genomföra tidsrapportering på 

27379 Bugg När man går tillbaka till sammanställningssidan efter att navigerat till en 
arbetsorder så tappar man vald användare 

27411 Bugg Formateringen av sammanställningssektionen för respektive åtgärdslista på 
arbetsorder visade inte med enhetlig formatering av bl.a. decimaler. 

 

 

  



 

Releaseinformation Medusa - version 7.0.01 7  
SoftPro Medical Solutions AB 

DOKUMENT 

ID Klassificering Återkoppling 

27187, 
27238 

Bugg Uppladdning av dokument har inte fungerat i Internet Explorer 

27224 Bugg Uppladdning av mer än ett dokument samtidigt har inte fungerat 

27343 Bugg Om Medusa kan identifiera ett dokument att ha en lokal sökväg så sker access 
till filen via fileobjekt isf att webstreaming. I 7.0 infördes webstreaming vilket 
resulterade i problematik med vissa typer av filer/sökvägar, vilket 
ovanstående avhjälpt. 

27389 Bugg När man laddat upp dokument har dessa inte kunnat öppnats utan Please 
wait står bara och snurrat. 

27368 Bugg Dokument har inte kopierats korrekt då man kopiera arbetsordrar eller 
inventarier. Felet kan skapat problem med ursprungsdokumentet. 

 

BESTÄLLNING 

ID Klassificering Återkoppling 

27116, 
27168 

Bugg Mottag av rader i beställning med koppling till arbetsorder har inte fungerat 
utan man fått meddelande om att obligatoriskt fält saknas. Detta har inte 
gällt orderrader med artikel med batch/lotnummer. 

27134 Bugg Mottag av artiklar med noll (0) i saldo har inneburit ett felmeddelande för 
negativt saldo ej är tillåtet 

27325 Bugg Mottag av rader i beställning med fritext artikel har inte fungerat utan man 
fått meddelande om obligatoriskt fält saknas 

 

INVENTARIER / SYSTEM 

ID Klassificering Återkoppling 

27151 Bugg Efter att man bytt inventarie på en arbetsorder, så lyser gulmarkering för 
aktiv AO fortsatt på den ursprungliga inventarien 

27237 Bugg Expandera på listan med arbetsorder på en inventarie/system har försvunnit 
då man klickat på den. Detta har beror på att expandera knappen alltid visats 
även då det saknats åtgärder. 

27349 Bugg Spara/stäng knapp har försvunnit på attribut 

 

FU 

ID Klassificering Återkoppling 

27391,  
27397 

Bugg Beskrivande text på förebyggande underhåll (FU) kommer inte med till 
arbetsorder då denna skapas för ett FU. 

 

 

 

 

https://support.softpromedical.com/support/Medusa/
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EXTERN SERVICE 

ID Klassificering Återkoppling 

27320 Bugg Filter har inte fungerat på ”Alla” på extern service 

27351 Förändrad 
funktion 

Infört stöd för att skriva ut för respektive externt servicetillfälle per rad på 
arbetsordern 

 
 

PROJEKT  

ID Klassificering Återkoppling 

27328 Bugg När man frikopplat arbetsorder på ett projekt har felaktigt ärende blivit 
frikopplat från arbetsordern 

27349 Bugg Spara/stäng knapp har försvunnit på milstolpar på projekt  
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TILLÄGGSMODUL: KUNDPORTAL 

ID Klassificering Återkoppling 

27244 Bugg Översyn av funktionalitet kring uppdrags- och tillbehörsbeställning som 
kunnat ge felmeddelande om konfigurationen inte skapats. 

 

TILLÄGGSMODUL: KOMPETENS 

ID Klassificering Återkoppling 

26822 Bugg Problem att söka på utbildningar, upplevt att den känns inkonsekvent. 
Genomgång för att säkerställa att upplevda problem inte längre skall finnas. 

27120 Bugg Sök kompetensprofil och redigera urval på datum för arbetserfarenhet, annat 
och referens har kunnat ge felmeddelande 

 
 

TILLÄGGSMODUL: EKONOMI 

ID Klassificering Återkoppling 

27131 Bugg Faktureringshistorik och export till MS Excel har visat felmeddelande 

27150 Bugg Sätt till fakturerade för ett angivet datum i fakturagenerering har inte satt 
datum för fakturerat på arbetsordrar 

27317 Bugg När man genererat fakturaunderlag så har man fått ett felmeddelande om en 
arbetsorder saknat kund (Null i kolumnen ansvarid) 

 

TILLÄGGSMODUL: HELPDESK / ÄRENDE 

ID Klassificering Återkoppling 

27327 Bugg Status på ärende (om den förändrats) har inte blivit sparat vid registrering via 
formuläret snabbredovisning.  

27240 Bugg Faktiskt tid har inte summerats på ärenden från ingående arbetsordrar 

27269 Bugg Ärendeträdet har fått översta rubrikraden i listan till höger att scrolla över 
ärendeträdet då man navigerat till höger i listan. 

 

TILLÄGGSMODUL: BI-REPORT & BI-ANALYTIC 

ID Klassificering Återkoppling 

27296 Bugg/förändring Problem med rättigheter att genomföra migrering av vizualiseringar i 
samband med uppgradering till Medusa 7.0. 
 - Ny funktionsbehörighet införd: Data Manager som ges denna rättighet 

27348 Bugg [Softpro_Medusa_Bi].[Workorder] har innehållit fel ID-fält för fysisk 

placering (PhysicalLocationId) 

27350 Bugg [Softpro_Medusa_Bi].[Workorder] har visat felaktigt resultat om en 
arbetsorder omfattat mer än ett externt servicetillfälle 
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TILLÄGGSMODUL: PATIENT OCH LOGISTIK 

Ärende ID Klassificering Återkoppling 

27117, 
27112 

Bugg Felmeddelande om timeout (Execution Timeout Expired) har visats då man 
öppnat en patient pga av fel i logghanteringen 

27290 Bugg Översättning av rubrik har saknats i sidan för visa patientlogg 

27329 Bugg Felmeddelande har visats vid ”beställ artikel” på leveransorder  

27338 Bugg Sök leveransorder har kunna ge felmeddelande ” The query processor ran 
out of internal resources and could not produce a query plan.” 

27342 Bugg Genomgång av de ställen som påverkar att man direkt får uppdaterad status 
på restnotering och att beställa avseende främst förändrat artikelsaldo.  

 

TILLÄGGSMODUL: BYGG- OCH FLYTTPROCESS 

ID Klassificering Återkoppling 

27198 Bugg Autocomplete och sök begränsat avseende utrustningar baserat på koder 
samt ytterligare sök-kriterier har inte fungerat korrekt. 

27203, 
27221 

Bugg Autocomplete fält har försvunnit i sidan för att länka utrustning 

27204 Bugg Har inte gått att lägga till noder/funktioner i bygg- och flyttstrukturen (träd) 

27205 Bugg Felmeddelande “Cannot find column Path.” har visats då man  försökt lagt till 
från mall 

27233 Bugg Listor har inte visat status korrekt utan ibland endast metastatus för en 
funktion 

27234 Bugg Saknar giltigt värde för hanteras genom på vissa befintliga produktfunktioner 

27332 Förändra 
funktionalitet 

Numera finns stöd för kunnat ändra "Hanteras via" direkt i dialogen 

27333 Bugg Översättning av diarienummer är förändrat på danska 

27334 Förändra 
funktionalitet 

Sök funktioner har nu sök endast aktiva funktioner som förvalt. Ny listkolumn 
i export till Excel för om en funktion är aktiv eller inte 

27335 Förändra 
funktionalitet 

Meddelande som visas innan man lägg ett arbete till att uppdatera träffar i 
bakgrunden innehåller numera antal poster som kommer uppdateras. 

 
 


