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Allmänt 
 
Denna buggfix 5 till Medusa 7.0 omfattar primärt felrättningar. 
 
 
 
 
Systemkrav – version 7.0.05 
För användande av version 7.0.05 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: 
 

Inga förändringar   
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FUNKTIONSÄNDRINGAR I VERSION 7.0.05 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

28563 Bugg Dokument av typen LÄNKAR blir nedladdade som tomma dokument 
 

28569 Bugg Fliken kund på en prislista har visat meddelande ”Inaktuell data. Omladdning 
krävs” när man markerat en post i listan. 

 
 
ARBETSORDER 
 

ID Klassificering Återkoppling 

28468 Bugg Den nya funktionen för att signera arbetsordrar som är satta som Klar har 
felaktigt använt signaturen från ansvarig på arbetsordern i stället för som 
numera den inloggade användaren. 

28524 Bugg När man skapat åtgärder på en FU-arbetsorder utifrån listan med relaterade 
artiklar kopplande till FU-mallar, så har inte åtgärdsraderna innehållit 
komplett information. Beskrivning och pris har inte hämtats korrekt från 
artikeln såsom när man skapar den själv via dialogen för åtgärd. 

28525 Bugg När man tagit bort en åtgärdsrad med lageruttag har inte saldo korrigerats 
(returnerats) på aktuell artikel 

28559 Bugg Om man använder Internet Explorer, så har man inte i ”Skapa ny arbetsorder 
wizard” kunnat lägga till en utrustning 

28560 Bugg Rapportprofiler skapade av användare har inte visats under rapportprofiler i 
sök arbetsorder 

28570 Bugg Valuta har inte hanterats korrekt då man skapat åtgärdsrader på en 
arbetsorder. 

28581 Bugg Den nya behörigheten för att ställa i så en användare inte kan registrera 
åtgärder för annan användare har fungerat vid redigering av befintlig post 
men inte i samband med ny registrering av åtgärder. 

28588 Förändrad 
funktion 

Regeln för status ändring i samband med att en arbetsorder sätts som klar 
har inte hanterats i det fall man inte sparat i den dialog som visas när man 
spar arbetsorder i samband med övergång till status = klar. 

28622 Bugg Snabbredovisning har inte hanterat priser korrekt, vilket kunnat innebär rader 
saknat pris. 

 

INVENTARIER / SYSTEM 

ID Klassificering Återkoppling 

28546,  
28578 

Bugg Checkboxar har saknats i listan uppdatera träffar 

28548, 
28558,  
28573  

Bugg Listan – Gruppens inventarier visade ett felmeddelande 

28497 Bugg Om Aktivitet (MBq) under stråldata haft tomt värde på koden, så har värdet -
1 visats. 
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BESTÄLLNING 

ID Klassificering Återkoppling 

28564 Bugg Rapporterna – Inköpsorder och Inköpsorder detalj har inte visat faktura och 
leveransadress korrekt utan leveransadressen har stått som både adresserna  

28539 Bugg Markera alla för mottaga orderrader har felaktigt inkluderat delleveranser 

28611 Bugg Flera mottagningar av samma artikel och samma datum med olika priser har 
kunnat ge felaktigt inköpspris på en artikel. 

 

TILLÄGGSMODUL: HELPDESK / ÄRENDE 

ID Klassificering Återkoppling 

28534 Bugg I registret för att administrera Påverkan i Medusa Administration -> Helpdesk 
har det inte gått att inaktivera en post. När man sparat har posten, efter 
markerat den som inaktiv har den fortsatt varit aktiv. 

28549 Bugg Sökresultatet har inte behållits vid navigering från ärendelista, vilket inneburit 
att man efter navigering tillbaka fått alla poster. 

28566 Bugg Värdet -1 har visats i listkolumnen ”Huvudärende” i ärendelistor samt vid 
utskrift och export till MS Excel. 

28587 Bugg Gruppens ärenden har felaktigt urval och saknar begräsning på användarens 
grupper 

28588 Förändrad 
funktion 

Regeln för status ändring i samband med att en arbetsorder sätts som klar har 
inte hanterats i det fall man inte sparat i den dialog som visas när man spar 
arbetsorder i samband med övergång till status = klar. 

 

TILLÄGGSMODUL: PATIENT & LOGISTIK 

ID Klassificering Återkoppling 

28599 Bugg När man öppnar en leverans utförd för en specifik artikel under listan med 
förbrukning på en patient har man kunnat få ett felmeddelande.  

 


