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Allmänt 
 
Denna bugfix 3 till Medusa 7.0 omfattar primärt felrättningar. 
 
 
 
 
Systemkrav – version 7.0.03 
För användande av version 7.0.03 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 inga nya behörigheter. 
 
 
Nya systeminställningar 
I denna version har följande systeminställningar införts: 
 
System valuepair: 

   

Inga förändringar i system valuepair  
 

Stödtabeller 
 
  Inga förändringar i stödtabeller  
 
Systeminställningar: 
 

• Uppdatera inte pris och faktureringsdetaljer på en arbetsorder som fått status 
Stöd för att styra när automatisk uppdatering av arbetsorder ska utföras har 
kompletterats med ytterligare ett val, ”Avslaget”   
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FUNKTIONSÄNDRINGAR I VERSION 7.0.03 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

27895 Bugg I samband med inloggning kan man ange att en användare ska byta lösenord. 
Det har visat sig att vid inloggning har delar av sidan har blivit låst, vid byte av 
lösenordet. Problemet uppstod i o m det nya gränssnittet i version 7. 

27992 Bugg De har visats sig att det funnits problem med menyraden på vissa söksidor i 
samband med att man använder Internet Explorer och ett visst javascript-
funktionalitet. Till dessa sidor hör Sök artiklar, Sök projekt och Sök 
leveransorder. 

28094 Bugg I samband med version 7.00.00 så försökte vi åtgärda problem med antal 
connections (ärende 26355). Vi trodde problemet var begränsat till 
ansvar/placering. Problemet var mer omfattande och nu har vi sett över hela 
plattformen för att säkerställa hanteringen av att connections sker optimalt. 
Vilket gör att Medusa inte tar mer resurser än vad som är tänkt.   

28028 Bugg I version 7.0 skedde en förändring kring lagring/administration av 
adressuppgifter i Medusa. För grundregister ansvar/placering har detta 
inneburit att det framkommit ett antal mindre buggar. 
 - Felmeddelande visas då man försökt ta bort ansvar/placering med adress  
 - Kopiera ansvar/placering har inte hanterat adresser korrekt 

 
 
ARBETSORDER 
 

ID Klassificering Återkoppling 

27985 Bugg På sidan för arbetsorder har kunder med english collaiton, fortsatt trots 
åtgärder i version 7.00.02, haft problem med datumformatet i samband med 
kontroller av datum. 

27994 Förändrad  
funktionalitet 

Stödet för att ställa in när pris och regler skall uppdatera en arbetsorder har 
kompletterats med alternativet ”Avslaget”. Detta innebär att pris och andra 
villkor från en prislista/åtgärd inte kommer förändrats efter det att posten 
lagrats, även om inställningen på åtgärden är satt att användaren inte kan 
ändra pris. 

27996 Bugg Det har förekommit problem i version 7 kring att återta från Klar till 
Registrerad avseende FU (förebyggande underhåll) arbetsorder. Arbetsorder 
typen (AO-typ) har felaktigt ändrats till Normal i stället för FU, dock har den 
förändrats tillbaka då man återigen gjort den klar. 

27998 Bugg Fel ikon har visats på en arbetsorder som är klar i stället för en hand 
(utlämnad) har ett öppet hänglås visats. 

27999 Bugg Byte av inventarie på en FU-arbetsorder (förbyggande underhåll) så har inte 
arbetsordertypen (AO-typ) förändrats till Normal. Detta trots att inga FU-
scheman finns valda, dvs AO-typen har kvarståtts med typ = FU fram till dess 
arbetsorder gjorts klar. Nu framgår riktig AO-typ direkt vid byte av utrustning. 

28000 Bugg Den nya sidan för snabbredovisning har felaktigt visat arbetsordrar som man 
inte kunnat redovisat tid/kostnader på, då dessa varit ek-klara eller 
fakturerade. Ett meddelande har dock visats om man försökt redovisa 
tid/kostnad, numera visas inte dessa arbetsordrar i snabbredovisningen. 

28007 Bugg Om en artikel saknat valuta har ett felmeddelande visats när man försökt 
lägga till artikeln till en arbetsorder. Nu används basvaluta på artiklar som 
saknar valuta i samband med att de används på arbetsorder.  

28017 Bugg Vid byte av inventarie på en FU-arbetsorder så har felaktigt FU-scheman på 
den första inventarien kvarstått som låsta 
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28023 Bugg När man återtar en FU-arbetsorder från Klar till Registrerad så har inte senast 
FU-datum förändrats korrekt, däremot har nästa FU-datum justerats korrekt. 

28045 Bugg Pris från prislista på kund-/externt avtal har felaktigt fortsatt att användas 
under samma dag på en arbetsorder som en utrustning kopplats bort från 
avtalet 

28062, 
28074, 
28086 

Bugg Fältet uppgift/felbeskrivning på arbetorder har inte hanterat informationen 
som överförs i samband med en ny arbetsorder då ett projekt varit 
inkluderat. Detta gäller information från ett ärende samt även i samband med 
att man kopplat in ett projekt på en arbetsorder. 

 28064 Bugg Kopiera arbetsorder med projekt har varit begränsat till att fungera utan att 
man inkluderat åtgärder, nu fungerar det även med åtgärder. 

28131 Bugg Om man på en arbetsorder med koppling till ett ärende önskat skapa en 
konversation direkt från arbetsorder har det inte fungerat korrekt. Ärendet 
har inte uppdaterats med konversationen, det mail som skickats har 
dessutom inte innehållit senaste meddelandet. 

 

INVENTARIER / SYSTEM 

ID Klassificering Återkoppling 

27954 Bugg Ett ordentligt felmeddelande har saknats då man försökt ta bort en inventarie 
eller ett system som haft en arbetsorder och har därför inte kunnat tas bort. 
En genomgång av meddelanden i samband med borttagande av inventarier 
har skett för att förtydliga. 

27790 Bugg Efter uppgradering till version 7.00.02 har det felaktigt kommit att stå -1 i 
fältet för UDI på vissa inventarier 

27991 Bugg I samband med nyregistrering av inventarier/system och fyllt i fältet UDI och 
tryckt på Enter, så har man fått ett felmeddelande. 

28008 Bugg Rapporten ”AO-historik (kod)” har felaktigt inte tagit med arbetsordrar som 
saknat åtgärder 

28014 Bugg Sök inventarier/system har inte skilt korrekt på adresser för ansvar 
(fakturaadress) och placering (leveransadress) 

28016 Bugg En genomgång av redovisning av kostnad och tid på inventarier/system under 
fliken Ekonomi har skett. Detta då det visade sig att beräkningen inte 
uppdaterades i samband med makulering av arbetsorder.  

28127 Bugg Den dropdown som innehåller poster, vilka man kan bläddra/navigera efter 
man kommit in på en inventarie/ett system, har försvunnit om man gått in på 
Arbetsorderfliken och sedan navigerat till en annan inventarie. 

 

FU 

ID Klassificering Återkoppling 

  Se ärende 28023, 28017, 27999, 27996 

 

BESTÄLLNING 

ID Klassificering Återkoppling 

  Se ärende 28058 under patient & logistik 

 

PROJEKT  
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ID Klassificering Återkoppling 

  Se ärende 28086, 28074, 28064, 26062 under arbetsorder 

 

TILLÄGGSMODUL: AVTAL 

ID Klassificering Återkoppling 

28095 Bugg När man önskar koppla in flera utrustningar (inventarier/system) samtidigt i 
ett avtal (kund/externt) så har man fått ett felmeddelande sedan version 7. 
Att koppla enstaka utrustningar har fortsatt fungerat. 

28118 Bugg Ett java-scriptfel har kunnat inträffa i steg 1 i wizard för Skapa avtal. Fel gav 
endast problem vid eventuella kundanpassningar på sidan. 

 
 

TILLÄGGSMODUL: EKONOMI 

ID Klassificering Återkoppling 

  Se ärende 27994 under arbetsorder 

28089 Bugg Prestandaproblem har funnits i sidan för Att godkänna arbetsordrar 

 

TILLÄGGSMODUL: HELPDESK / ÄRENDE 

ID Klassificering Återkoppling 

  Se ärende 28131 under arbetsorder 

 

TILLÄGGSMODUL: BI-REPORT & BI-ANALYTIC 

ID Klassificering Återkoppling 

28088 Bugg Work order type i work order i Analytics har inte visat översättning av 
arbetsordertyp korrekt 

   

 
 
TILLÄGGSMODUL: PATIENT OCH LOGISTIK 

Ärende ID Klassificering Återkoppling 

27330 Bugg Sidorna Sök leverans och Sök leveransorder har efter datum för planerad 
leverans en checkbox som saknat label. Numera framgår label ” Endast 
leveranser som saknar leveransstartdatum” samt funktionaliteten kring 
dessa checkboxar verifierats.  

28058 Bugg Mottag på en order har inte triggat ”broker”-funktionen direkt, vilket skapat 
en fördröjning innan en leveransorder som går att hantera visats under 
plocklistor. 

28059 Bugg Sök patient baserat på urval med ” Patientens vårdenhet” / ”Ansvarig HF” 
har inte klarat av att hantera om ett stort antal patienter haft vald enhet. Ett 
felmeddelande har visats. 
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TILLÄGGSMODUL: BYGG- OCH FLYTTPROCESS 

ID Klassificering Återkoppling 

28012 Bugg Storlek i checklistor för verklig tid på aktiviteter har inte rymt två tecken. 

28018 Bugg Sidan för uppdatera träffar i bygg/flytt har felaktigt visat namnet på 
checkboxar, dessa skall inte visas. 

28020 Bugg Uppdatera träffar har inte fungerat korrekt vid vissa kombinationer. 
Anledningen var att regler tillämpades i felaktig ordning.  

28021 Bugg Vid utnyttjande av mallar för produktfunktioner, som inkluderat kod/koddel. 
Har inte kod/koddel visats på dessa produktfunktioner, efter att man kopplat 
de i strukturen.  

28124 Bugg Begreppet ID har felaktigt förekommit två gånger dels för ID på objekt i 
strukturen, men även som ID på fritext beskrivna utrustningar vid 
flytt/anskaffa. Numera används ”Inv.nr/System ID” även för fritext beskrivna 
utrustningar, medan ID kvarstår på objektet. 

28136 Bugg Det har gått att lägga till samma inventarie till flera produktfunktioner. Felet 
har varit begränsat till när man lägger till inventarier på flera 
produktfunktioner samtidigt. 

28147 Bugg Efter sökt fram checklistor och försökt gå in på en checklista som inte använts 
på en funktion/struktur har ett felmeddelande visats.  

 
 


