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Allmänt 
 
Vi tror version 6.93 kommer upplevas vara en version med något ärende som berör just den 
egna verksamheten lite extra. Varför vi tror det är för att den innehåller så mycket olika 
saker och omfattar både tilläggsmoduler och kärnprodukten. 
 
De största nyheterna är:  
- Import/export av inventarier 
- Förbättrad uppföljning i kompetensmodulen, 
- Nytt stöd för fakturahantering på beställning, 
- Förbättrat flöde/navigering på leveransflödet i patient & logistik  
- Stort antal förbättringar i bygg/flytt-modulen  
 
Det finns fler än 190 separat dokumenterade ärenden i denna version, vilket gör den till en 
av de större baserat på antal ingående ärenden. 
 
Systemkrav – version 6.93.00 
För användande av version 6.93.00 skall följande systemkrav beaktas: 
 
Stöd för Microsoft SQL Server 2012 eller senare.  
Krav på användande av .NET Framework 4.5.2 
 
SQL Server 2008 – End of Life 
Som vi tidigare kommunicerat så kommer vi i och med version 6.93 av Medusa att upphöra 
med support för Microsoft SQL Server 2008 och vi rekommenderar samtligt kunder att 
uppgradera till Microsoft SQL Server 2019 eller senare.  
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Nya länkar 
I denna version har nedanstående nya länkar införts: 
 

• Importera Inventarier 
Stöd för att importera/export inventarier. 
 

• Sök kompetensområde     (Kräver kompetensmodulen) 
Stöd för att söka kompetensområden. 
 

• Uppföljning utbildningar  (Kräver kompetensmodulen) 
Stöd för att följa upp utbildningar 
 

• Uppföljning certifikat  (Kräver kompetensmodulen) 
Stöd för att följa upp certifikat 
 

• Inställningar   (Kräver Bygg-/flyttmodulen) 
Ny länk under ny meny – administration för att hantera inställning. Flyttad från 
toolbar i struktursidan. 
 
 

Nya behörigheter 
I denna version har nedanstående nya behörigheter införts: 
 

• Matcha orderrad med fakturarad 

Inställning om användaren tillåts matcha/koppla ihop mottagna orderrader med 
fakturarad i fakturahantering på en beställning 
 

• Godkänn fakturarad 
Behörighet anger om användaren får godkänna fakturarader i fakturahantering på 
en beställning.   
 

• Mottag orderrad 
Behörighet anger om användaren får mottaga orderrader på en beställning.   
 

• Ta bort mottagen orderrad 
Behörighet anger om användaren får ta bort en mottagen orderrad på en 
beställning. 
 

• Redigera funktionsbehörigheter 
Behörighet anger om användaren får tillgång till funktionsbehörigheter i Medusa 
Administration. 
 

• Redigera behörighetsgrupper 
Behörighet anger om användaren får tillgång till behörighetsgrupper i Medusa 
Administration. 
 

• Redigera länkar och behörighet 
Behörighet anger om användaren får tillgång till länkar och behörigheter i Medusa 
Administration.  
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Nya systeminställningar 
I denna version har nedanstående systeminställningar införts: 
 

• Använd fakturahantering    

Stöd för att ange om fakturahantering på beställning skall vara aktiverat. 
Inställningen återfinns under systeminställning -> inställningar och fliken beställning 
 

• Fakturagodkännande för beställningar 
Stöd för att ange om man önskar funktionalitet kring godkänna fakturor på 
beställningar. Inställningen återfinns under systeminställning -> inställningar och 
fliken beställning 

 

• Visa bara orderrader som innehåller mottagna rader   

Stöd för att ange om orderrader som ännu inte har någon mottagen leverans skall 
visas i fakturahantering på beställning. Inställningen återfinns under 
systeminställning -> inställningar och fliken beställning 
 

• Kollimallar    (kräver patient- & logistikmodulen) 
Stöd för att definiera kollimallar som används för att skapa kolli på en försändelse.  
Man kan ange om ett kolli skall vara förvald i leveransorderflödet. Inställningen 
återfinns under systeminställning -> inställningar och fliken 
leveransorderinställningar 
 

• Ärendekonfiguration - taggar   (kräver helpdesk-modulen) 
Stöd för att styra tagg i e-postkorrespondens så Medusa kan referera till rätt ärende 
för att automatiskt lägga till konversation samt öppna rätt ärende. 
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FUNKTIONSÄNDRINGAR I VERSION 6.93.00 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

23688 Bugg Framework för Medusa har haft problem att anropa sidor under 
customization som används för kundanpassningar sedan ver 6.9x 

19006, 
10272 

Förändrad 
funktionalitet 

Sidan för att administrera stödtabeller har förändrats med följande: 
* Rubrik förändrad från grundkonfiguration till Administrera stödtabeller  
 
Två stödtabeller har visats som även om de administreras på annat sätt varför 
de inte längre visas: (konfigurationstabeller, Systemmoduler) 

23643 Bugg Den förändrade språkhanteringen i Medusas databas medförde att "info 
ikonen" alltid tolkades som tom och således blev aldrig blå.  

15069, 
4259 

Förändrad 
funktionalitet 

För att öka säkerheten i Medusa och inte möjliggöra att obehöriga ges 
tillgång till länkarna: "Funktionsbehörigheter", "Behörighetsgrupper", "Länkar 
och behörighet" samt "Ledtexter och språk" är dessa numera även styrda av 
funktionsbehörigheter. 
 
Därav att 3st nya funktionsbehörigheter skapats under "generell behörighet" 
och dessa är: 

- Redigera funktionsbehörigheter   
- Redigera behörighetsgrupper   
- Redigera länkar och behörighet 

 
Dessutom är länken för redigering av språk är också begränsad till de med 
funktionsbehörigheten: "Redigera ledtexter och språk"  
 
Default i samband med uppgradering är endast Admingruppen tillåten att 
komma åt dessa. 

20317 Bugg Efter det att man lagt till ett projekt på en inventarie, ett system, en 
arbetsorder, ett avtal eller ett ärende och sparat så försvinner navigeringen 
uppe i det högra hörnet på toolbar raden för att kunna navigera till nästa post 
då man kommit från ett sökresultat i en lista i samband med att man navigera 
till nästa post efter sparat. Detta är numera åtgärdat. 

22986 Bugg Om en användare haft inställt en förvald applikation i samband med uppstart 
av Medusa till vilken man efteråt tar bort behörigheten, så har användaren 
fortsatt kommit åt den applikationen. Nu tas förvalt till applikationen bort, då 
man tar bort behörigheten till applikationen och användaren får i samband 
med inloggning välja eventuell ny förvald applikation. 

23104 Bugg Användare har haft problem med att ange förvald applikation i samband med 
inloggning till Medusa. Det val man utfört har inte fungerat innan man rensat 
cache i administrationen. Nu fungerar förvalt direkt i samband med att den 
utförs. 

23260 Förändrad 
funktionalitet 

Det går nu att söka på makulerade ansvar på söksidor där autocompleten 
används. De makulerade ansvaren visas sist i autocompleten och med en 
stjärna framför posten. Söksidor som avses är bl.a. sök inventarier, sök 
system, sök arbetsordrar, sök ärenden. 

23565, 
23566, 
23384, 
23807, 
24202, 
24209, 
24201, 
24329 

Bugg Språkförbättringar har gjorts för att rätta felaktigheter i 
översättning/stavningar på olika språk. 
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24318 Förändrad 
funktionalitet 

Ändrad symbol i stället för plus-knapp (+) till symbol för trädval på 
fysiskplacering i hela Medusa 

23989 Förändrad 
funktionalitet 

Inne på funktionsbehörigheterna under administrationen så sorteras nu 
behörighetsgrupperna (kolumnerna) i bokstavsordning. Detta innebär samma 
sortering på behörighetsgrupper på alla tre menyvalen under behörighet i 
Medusa administration. 

24163, 
12971, 
13821 

Förändrad 
funktionalitet 

Listor med checkboxar har förändrats från att tidigare enbart varit ”en lång 
lista” visas numera med paging som övriga söksidor. Dessutom har dessa 
sidor haft begräsningar på antal poster som man kunnat söka fram. Detta 
innebär att listkontrollen hanterar markering av checkboxar på flera sidor 
samtidigt. Förändringen innebär annan hantering bl.a. på sidor med stöd för 
uppdatera träffar. 
 
Stöd för att välja markera alla poster samtidigt är infört. 

24275 Ny 
funktionalitet 

Stöd infört för att skapa egen definierade länkar till https-sidor. Alla länkar 
med referenser till https som inte ingår i Medusa siten öppnas alltid i en ny 
flik. 

24276 Bugg Ledtexter med <p> i texten har kunnat ge problem i listkolumner, översyn har 
gjorts i hela Medusa 

24263 Ny 
funktionalitet 

MTPReg synkning för version 2.0 utvecklad och en del av version 
tilläggsmodulen MTPReg-synkning som numera har stöd för både version 1.0  
och 2.0 av MTPReg. Förbättrad hantering av interface avseende historiska 
poster. 

23742 Förändrad 
funktionalitet 

Förbättrat stöd för felloggning i den inbyggda felhanteringen i samband med 
integrationer. Bl.a. har stödet för att ange vilken tjänst/användare som loggar 
kompletterats. 

23250, 
23198 

Ny 
funktionalitet 

Felhanteringsfunktionaliteten via loggning i Medusa har förbättrats, numera 
ingår även information om vilken sida som felet uppstått på. Felloggen har 
numera stöd för felloggning från javascript samt hantering utan cache. 

23650 Förändrad 
funktionalitet 

Förbättrad cachehantering avseende förändringar på signatur.  

23113 Ny 
funktionalitet 

Ny plattform skapad för att kunna hantera schemalagda jobb i framtiden. I 
denna version ingår plattformen, men den används ännu inte av något jobb. 
Alltifrån schemalagd uppgradering, överta kontroll av befintliga jobb till stöd 
för helt nya tjänster som framtida användningsområden. 

16473 Bugg Under menyvalet Tidredovisning - sammanställning går det numera inte att 
rensa period-datumen. Detta då dessa är obligatoriska. 

2513, 
9150 

Förändrad 
funktionalitet 

Uppdatera träffar har inte längre begränsningar på 1000 poster, varken i fram 
sökning eller markering (se ärende 24163). Detta innebär att man numera 
kan genomföra uppdateringen på fler poster samtidigt. 

24339 Bugg Den nya rapportfunktionaliteten som infördes i version 6.92 har inte hanterat 
rapporter som utnyttjat variabler korrekt. Problemen har upptäckts i 
samband med felsökning av rapporten – ”AO historik på kod” 

24173 Förändrad 
funktionalitet 

Stöd för att överföra flera kodstandarder från Medusa till PeRMit är infört 

24389 Bugg Snabbsök har inkluderat patienter då man haft tillgång till patientdata utan 
man haft tillgång till patient & logistik modulen. Felet har inneburit att man 
inte kunnat navigera vidare utan fått meddelande om modulen saknats. 
Numera inkluderas inte patienter i snabbsök om inte modulen är aktiverad. 

 
  

http://support.softpro.se/support/medusa/helpdesk/wfHDMed_SearchIncidents.aspx?Type=FRI
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ARBETSORDER 
 

ID Klassificering Återkoppling 

20342 Bugg Information om utlämnad till på en följesedel för en arbetsorder har inte 
visats korrekt. Alla nivåer i organisation har inte visats utan texten har klippts. 

23641 Bugg När man via datumväljaren velat korrigera datum i samband med registrering 
av test/testutrustning på såväl inventarier som arbetsordrar så har inte hela 
datumväljaren visats korrekt så det varit svårt byta månad/år.  
Numera visas datumväljaren korrekt igen. 

23950 Bugg I samband med att man kopierat en arbetsorder har tidigare ett 
felmeddelande kunnat visats då man inte ändrat datumen korrekt i samband 
med kopiering. 
Istället för att stoppa kopieringen har Medusa skapat en ny arbetsorder som 
inte blivit korrekt om därmed inte visats på inventarie/system eller hanterat 
FU korrekt. 
Nu stoppas kopieringen efter felmeddelandet visats och man stannar kvar i 
kopieringsdialogen. 

24095 Bugg Då man vid kopiera en arbetsorder valt checkboxen för att kryssa i alla val i 
samband kopiering, har checkboxen ALLA endast fungerat första gången. 
Detta är nu korrigerat och checkboxen kan användas för att kryssa i eller 
kryssa ur alla val flera gånger.  

23629 Bugg Värdena i fältet arbetsordertyp har saknats språkstöd och bara vistats på 
svenska i rapporter från sidan sök arbetsorder. 

24307 Bugg Listkolumnen ”Total kostnad” har inte visat kostnader på åtgärder som varit 
av typen Övrigt 

 

 

DOKUMENT 

ID Klassificering Återkoppling 

19739, 4781, 
22884, 
23578 

Förändrad 
funktionalitet 

Drop-downlistan för dokumenttyp är nu sorterad utifrån SortOrder-kolumn 
som är införd för dokumenttyper och som administreras via Stödtabell - 
Dokumenttyp. 

20546 Ny funktionalitet Sök dokument, numera är sök-knappen förvald vid enter (default) 

23255, 
24033 

Bugg Dokument som lagras i Medusa såväl bilagor till ärenden, både de som mailas, 
och de som läggs in direkt, samt alla andra dokument rensas nu på ytterligare 
tecken som inte kan representeras i webben eller som filnamn på servern. 
Giltiga tecken finns i system value pair i stödtabeller i Medusa administration 
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BESTÄLLNING 

ID Klassificering Återkoppling 

9199 Förändrad 
funktionalitet 

I beställningslistorna (listkolumn: levereras till) så syns nu korrekt 
leveransadress beroende på val på beställningen. Tidigare har bl.a. egen 
leveransadress ej visats 

19961 Bugg Säkerställt att funktionsrättigheter hanteras korrekt på knapparna i 
beställningsformuläret. Tidigare har man kunnat skapa en ny beställning utan 
spara behörighet. 

20117 Förändrad 
funktionalitet 

Standardtexter på beställning har haft en begräsning på 255 tkn i samband 
med redigera, numera går det att hantera standardtexter med upp till 2000 
tecken. Administration av standardtexter sker i Medusa administration – 
stödtabeller 

22086 Förändrad 
funktionalitet 

Artikelbenämning och fabrikat är inte längre sammanslaget i fältet artikel på 
en beställning eller de olika utskrifterna av inköpsordrar 

22146 Bugg Den bugg som möjliggjort att man på en beställning som varit godkänd 
(godkänn beställning) kunnat redigera beställningsraderna är åtgärdad. 
Numera kan inte beställningsraderna redigeras avseende artikelinformation 
eller kvantitet efter det att beställningen är godkänd. 

22313,  
23051, 
23826 

Ny funktionalitet Nya listkolumner i "Att beställa" 
 - Lev. artikelnr 
 - Artikelgrupp 

22801 Förändrad 
funktionalitet 

Då man försökt ta emot en orderrad med en artikel som har batchhantering 
aktiverat och missat ange batchnummer så kunde man tidigare inte komma 
vidare i registreringen av inleverans/mottag efter man fått felmeddelandet. 
Utöver att detta är löst så är stödet kring batchhanteringen i samband med 
mottag/inleverans förbättrad för att undvika felaktigheter, bl.a kan en 
mottagen rad kan numera inte förändras avseende batchnummer. 

23628 Bugg Stödet för att kunna hantera customization (kundanpassad kod) i dialogen 
redigera beställningsrad har felaktigt laddats två gånger i samband med 
dialogen öppnas. 

23778, 
19271, 
16789, 
9343,  
1644 
1183 

Ny funktionalitet Helt nytt stöd för fakturahantering på beställning är infört, innebär bland 
annat: 
 - Ny flik fakturahantering 
   Stöd för att registrera fakturarader manuellt (eller via integration) som  
   sedan kan matchas/kopplas samman med orderrader. Priset på mottagna  
   poster på orderrader beräknas utifrån faktureraradernas belopp. Dessutom 
   uppdateras såväl artikelpriser som kopplade arbetsordrar.  
 - Inställning om fakturahantering skall vara aktiverat i Medusa administration 
   -> inställningar och fliken beställning 
 - Stöd för ikoner i beställningslistorna som visar om det finns fakturarader  
   som måste matchas/kopplas samt om det finns fakturarader som skall  
   godkännas. Listkolumnen heter Status. 
 - Stöd för fakturagodkännande infört 
 - Tidigare fält ”faktura” på beställning är omdöpt till ”Referens till faktura” 

23778,  
9160,  
8633, 
6051 

Ny funktionalitet Nya listkolumner infört på beställning 
 - Listan med orderrader: Summa (inköpt) samt förändrat namn på  
   ordersumma till: Summa (beställt), Pris till pris/enhet 
- Listan Sök beställning: Lev. Fakturanr samt tidigare fakturanr omdöpt till 
…”Ref. till faktura” 
 - Listorna Sök beställning samt mina-, gruppens- och alla pågående  
   beställningar: Status som ny listkolumn. 

23778 Ny funktionalitet Historiklogg för beställning kompletterad med: 

• Beställning godkänd 

• Beställning återställd 
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• Mottagen orderrad borttagen 

• Leverans godkänd 

• Leverans återställd 

23778 Ny funktionalitet Nya funktionsbehörigheter införda för att styra följande: 

• Matcha orderrad med fakturarad 

Inställning om användaren tillåts matcha/koppla ihop mottagna 
orderrader med fakturarad i fakturahantering på en beställning 

• Godkänn fakturarad 
Behörighet anger om användaren får godkänna fakturarader i 
fakturahantering på en beställning.   

• Mottag orderrad 
Behörighet anger om användaren får mottaga orderrader på en 
beställning.   

• Ta bort mottagen orderrad 
Behörighet anger om användaren får ta bort en mottagen orderrad 
på en beställning. 

24094, 
23889 

Bugg Fliken dokument på beställning har felaktigt inte laddats automatiskt då man 
öppnat en beställning, vilket numera sker. Detta innebar att dokument inte 
visades innan man bytte dokumenttyp och på så sätt aktiverade en 
omladdning av listan. 

24124 Förändrad 
funktionalitet 

Förbättrad hantering i samband med mottag av rad på beställning: 
 
- Mottagna orderrader backas nu om ao-åtgärd misslyckas 
- AO-åtgärd går nu att lägga till i efterhand vid redigering av mottagen rad om  
  arbetsorder är kopplad beställningsraden 
- Saknade sparavarningar åtgärdade 
- Åtgärdscheckbox bockas nu av om man redigerar och ingen åtgärd är  
  kopplad 

 

GRUNDREGISTER 

ID Klassificering Återkoppling 

11127 Bugg Då ett större antal poster valts har man tidigare fått ett felmeddelande 404 
vid uppdateraträffar på ansvar/placering. Numera kan man uppdatera valfritt 
antal baserat på den nya funktionalitet som införts i och med ärende 2513 
och 24163 

11415 Bugg Under grundregister - fysisk placering, om en ny toppnod läggs till så syns den 
nu i trädet direkt utan att sidan behöver laddas om. 

23473 Bugg I samband med att man skapar en ny felkod i grundregistret och försöker 
spara utan kopplat den till en kod och felkoden inte är markerad som generell 
så har ett felmeddelande visats om att kod måste kopplas. 
Om man därefter kopplat kod så har felmeddelandet felaktigt kvarstått då 
man sparat felkoden, detta är åtgärdat. 

24045 Förändrad 
funktionalitet 

Tidigare har man kunnat få ett felmeddelande då man försökt ändra namn på 
en befintlig signatur. Redigering av namnet på en befintlig signatur är inte 
längre tillåtet och fältet är låst. 
När man skapar en ny signatur kan man ändra namnet på den så länge man 
inte stänger fönstret (Använd "Spara", inte "Spara & Stäng") 

24103 Bugg Tidigare har Historikfliken visats på FU-mallar på kod i samband med nya FU-
mallar skapats, vilket varit felaktigt och inneburit ett fel då man gå till 
historikfliken. 

24159 Ny funktionalitet Sök koder har förändrats så att fältet för kod numera är ett autocomplete fält 
som går att söka på samtliga delar i koden: kod, benämning, fabrikat, modell 
och handelsnamn. Fortsatt kan man ange del av kod och söka fram koder. 
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24026 Förändrad 
funktionalitet 

Stöd för att skapa fysiska placeringar som betraktas/hanteras som "under 
uppbyggnad", men denna status angiven så visas enbart den fysiska 
placeringen i bygg/flytt modulen och är därmed inte tillgänglig från andra 
delar av Medusa 

24342 Bugg Det har varit otydligt kring begreppen Kategori och Typ på åtgärder. 
Begreppen har blandats och visats fel på prislistor och i arbetsorder. 
I listan med åtgärder för en prislista har dessutom åtgärdskategorin – övrigt 
inte visats utan i stället har de som haft övrigt visats som lager. 

 
 

LAGER 

ID Klassificering Återkoppling 

15609, 
23468 

Bugg I samband med artiklar ingår i en inventering så skall de bli låsta för 
användande (saldo justering) i Medusa, detta har inte hanterats vilket var en 
bugg som nu åtgärdats. 

22084 Förändrad 
funktionalitet 

Artikelbenämning och fabrikat är separerade i var sin listkolumn vid 
inventering av lager från att tidigare varit sammanslagna 

23570, 
23761, 
23818, 
23845, 
23871, 
24121 

Bugg Export av lagerinventering till MS Excel har haft en bugg: "Conversion from 
type 'DBNull' to type 'String' is not valid." som är åtgärdad. 

23794 Ny funktionalitet Ny rapport införd i sök artiklar samt den befintliga rapporten "Lagerstatus" är 
omdöpt till "Artikelstatus (totalt)". 
Den nya rapporten heter "Artikelstatus (per lager)" och visar tillskillnad från 
den tidigare rapporten status för framsökta artiklar per lager i stället för en 
total sammanställning per artikel. 

24009 Bugg Saldo på artiklar har felaktig uppdaterats då varor skickats direkt till kund eller 
till egen leveransadress. Detta är nu åtgärdat och gäller såväl 
saldouppdatering vid mottagen/borttagen/justerad beställningsrad. 

24125 Bugg I formuläret ny inventering har inte rensa-funktionen fungerat för samtliga 
fält vilket numera är åtgärdat. 

24288, 
24091 

Förändrad 
funktionalitet 

Stöd för att markera/avmarkera artiklar i samband med lagerinventering 

 Bugg Inaktivering av batch har inte fungerat, efter man satt en batch inaktiv så har 
den fortsatt varit aktiv. 

21622 Förändrad 
funktionalitet 

Antalet poster i samband med lagerinventering har tidigare varit begränsat till 
1000st, nu är denna begränsning borttagen i och med den nya listhanteraren 
med sidbrytning (se ärende 24163). 

 

  



Releaseinformation Medusa - version 6.93.00 
SoftPro Medical Solutions AB 

INVENTARIER / SYSTEM 

ID Klassificering Återkoppling 

23641 Bugg När man via datumväljaren velat korrigera datum i samband med 
registrering av test/testutrustning på såväl inventarier som arbetsordrar så 
har inte hela datumväljaren visats korrekt så det varit svårt byta månad/år.  
Numera visas datumväljaren korrekt igen. 

3566, 6744, 
5751 

Förändrad 
funktionalitet 

Anteckningar på inventarier förändrad så systemet visar vem som 
skapat/uppdaterat anteckningen med signatur och datum. Användaren själv 
kan inte längre påverka signatur såsom tidigare. 

9589 Bugg Vid kopiering av inventarie så kopieras nu inte Leverantörsinformation om 
den inte är vald. 

10617 Bugg Felaktigt värde i databasen för inventarier gör att Skrota via Uppdatera 
träffar visar felmeddelande. Numera tas hänsyn till "tomt värde" i 
databasen så att Medusa inte kraschar. Dessutom uppdateras befintliga 
poster i samband med uppgraderingen. 

13187, 
13152 

Förändrad 
funktionalitet 

Problem att skrota utrustning som ingått och kopplats ur samma hierarki 
flera gånger under samma dag har funnits. 
Detta är nu åtgärdat.  
 
Om man väljer att återta en utrustning från skrotat så kopplas utrustning 
automatiskt inte längre in i den hierarki som den befann sig i innan 
skrotningen och eventuell inkoppling måste göras manuellt. 

15529 Bugg Då man sökt inventarier baserat på urval med datum för registrerat så har 
man inte kunnat ange samma datum i både fr.o.m och t.o.m  i fältet 
registrerat för att begränsa till en dag. 

15646 Bugg När man kopplar in samma utrustning två gånger i samma system både som 
förälder och barn så har man tidigare fått ett felmeddelande som inte varit 
tydligt. 
Numera visas ett tydligt felmeddelande samt transaktionen avbryts så man 
inte får felaktiga systemrelationer. 

18409 Bugg I samband med uppdatera träffar av inventarier eller system så kan man 
inte hantera poster som är inaktiva eller skrotade, om man försöker gå från 
skrotad till inaktiv eller från inaktiv till skrotad. Vid dessa tillfällen och då 
man försökt skrota inventarier/system som ingått i aktiva avtal så har man 
fått felaktiga/otydliga felmeddelanden. Numera så skall tydliga/korrekta 
felmeddelanden ges vid dessa tillfällen. 

18940 Ny 
funktionalitet 

Ny listkolumn: Filter infört i listorna sök-, mina-, gruppens- och alla 
inventarier samt sök-, mina, gruppens- och alla system 

19792, 
20146 

Bugg Historiklogg på system är korrigerat så det framgår vem som skapat 
systemet isf "N/A" 

19974 Bugg Då en anteckning på en inventarie/system visats i tooltip så har översta 
raden alltid visats nederst. 
Det har berott på en bugg i underliggande teknik för att hämta och visa 
anteckningar, den är numera utbytt mot en annan teknisk lösning så 
sorteringsordningen blir korrekt. 

20546 Bugg I samband med kopiera inventarier eller system och man skall ange det 
antal man önskar kopiera, här har man tidigare fått ett felmeddelande om 
man råkat ange felaktig värde i antal att kopiera. Numera tillåts endast 
numeriska värden i antal att kopiera.  

21506, 
19822 

Ny 
funktionalitet 

Nya listkolumner för inventarier och system (sök-, mina-, gruppens- och 
alla): Numera finns alla nivåerna för ansvar och placering men samma namn 
som angivits under systeminställningar i Medusa administration. 
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22126 Förändrad 
funktionalitet 

I samband med kopiera inventarier eller system så finns möjligheten att 
ange om man önskar kopiera relationer. Nu visas endast "Kopiera 
relationer" när det är möjligt, dvs det finns relationer. 

22625 Ny 
funktionalitet 

När man uppdaterar signaturer mha uppdatera träffar kan man nu se vilket 
filter som är kopplat till den nyvalda signaturen och välja om man vill att det 
filtret skall uppdateras/sättas på de utvalda inventarierna eller ej. 

22875 Ny 
funktionalitet 

Uppdatera träffar på inventarier/system är kompletterat med stöd för att 
skapa nya FU-tillfällen med: 
 - FU-kategori 
 - Koppla till mall: 
 - Avvikelse från leverantörens rek. Intervall 
 
För att kunna uppdatera/koppla mall så krävs att alla utvalda FU:n är av 
samma kod. 

23584 Bugg När man redigerat ett fält inne på en inventarie/ett system och tryckt på 
Enter så har man tidigare kunnat få upp ett meddelande om 
kompetensmodulen trots att den inte är aktiverad. 
Nu visas inte detta meddelande om man trycker Enter av misstag. 

23623 Bugg När man kopierat inventarier har man kunnat få meddelande om 
inventarienummer måste vara unikt, vilket i sig varit korrekt men en 
inventarie trots allt skapats i databasen, även om den inte varit möjlig att nå 
från Medusa. Detta är numera korrigerat och efter felmeddelandet ges, 
finns nu möjlighet att korrigera inv.nr. innan man kan gå vidare. 

23980 Bugg När ett FU inaktiveras på en utrustning, så ska det numer inte visas på 
underliggande utrustningar i ett system. En bugg har förekommit som gjort 
att det kunna förekomma "grå" FU-tillfällen som kommit från ovanliggande 
utrustning/system som inte kunnat hanterats. 

24159 Ny 
funktionalitet 

Stöd för att söka inventarier/system baserat på kommentar vid 
skrotningstillfället är infört. 

24159 Ny 
funktionalitet 

Sök inventarier har förändrats avseende layouten på fliken standard. 
Möjligheten att söka på modell och handelsnamn separat såsom tidigare har 
kompletteras med möjligheten att söka på både modell och handelsnamn 
samtidigt i ett och samma fält. 
Varje användare kan med favorit funktionaliteten bestämma på vilket sätt 
man önskar söka, i samband med övergång till ver 6.93 så fungerar det 
såsom tidigare för samtliga användare förvalt. 

24189 Förändrad 
funktionalitet 

Inventariesöksidan har fått en prestandaoptimering för att kunna klara av 
att hämta fler inventarier totalt. 

24218 Förändrad 
funktionalitet 

Om man råkar ange ett inventarienummer som redan finns i samband med 
att kopiera inventarie så visas ett felmeddelande såsom tidigare men 
numera så behålls inmatade värdena i stället för att de töms efter 
felmeddelandet visats. 

24261 Ny 
funktionalitet 

Loggning i historik har kompletterats med förändring av kod på 
inventarie/system 

24180 Förändrad 
funktionalitet 

"Ny inventarie" formuläret har fått en mindre översyn av designen. 

24199 Förändrad 
funktionalitet 

Det skall nu vara möjligt att söka fram inventarier som ingår I specifik 
inventariebank OCH endast är tillgängliga för uthyrning 

24251, 
23832 

Ny 
funktionalitet 

Stöd för att kunna importera inventarier/system till och från MS Excel är 
implementerat. Funktionaliteten innebär att man kan ut en mall från 
Medusa för att sedan med automatisk mappning få data importerat.  
Jobbet läggs i en import kö som sedan läses in av schemalagt jobb. 
Status visas på importsidan avseende såväl inläsa som schemalagda jobb. 

24030 Bugg Filterfunktionaliteten på sök IT har inte varit helt komplett då avsaknad av 
att begränsa till mina filter med avseende på flera samtidigt inte varit fullt 
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implementerad utifrån val bland dessa filter. Dessutom har filter inte 
hanterats efter det att man rensat sökkriterierna på sidan Sök IT. 

24102 Bugg Rapporten ”AO historik per kod” har inte fungerat 

 

FU 

ID Klassificering Återkoppling 

19196 Förändrad 
funktionalitet 

Vid navigering från första sidan och graferna över FU så har man inte fått rätt 
navigering på efterföljande listor. Numera skall man  
från listorna på mina/gruppens/alla FU under FU komma tillbaka till 
föregående sida igen vid användande av tillbaka-knappen. 

22875, 
22793 

Ny funktionalitet Uppdatera träffar på FU är kompletterat med stöd för att uppdatera: 
 - FU-kategori 
 - Koppla till mall 
 - Avvikelse från leverantörens rek. intervall 
 - Ej utfört FU 
 
Med "Ej utfört FU" möjliggörs att markera att flera FU:n inte kunnat 
genomföras samtidigt  
För att kunna uppdatera/koppla mall så krävs att alla utvalda FU:n är av 
samma kod. 

23980 Bugg När ett FU inaktiveras på en utrustning så ska det numera inte visas på 
underliggande utrustningar i ett system. En bugg har förekommit som gjort 
att det kunna förekomma "grå" FU-tillfällen som kommit från ovanliggande 
utrustning/system som inte kunnat hanterats. 

 
 

NOTIFIERINGAR 

ID Klassificering Återkoppling 

23626 Bugg Den ickefungerande tillbaka-knappen på schema-formuläret under manuella 
regler för notifieringar är nu borttagen. 

8201 Bugg Tidigare har man kunnat skapa ett schema till en notifiering utan skapat 
notifieringen först, detta har kunnat resultera i scheman som inte varit 
kopplade till någon notifiering om man valt att inte slutföra och skapa en 
notifiering. 
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TILLÄGGSMODUL: KUNDPORTAL 

ID Klassificering Återkoppling 

7471 Förändrad 
funktionalitet 

Numera framgår det i listan för loggboksanteckningar om en 
loggboksanteckning är makulerade eller inte 

10357 Bugg Ett fel har kunnat uppstå i samband med ta bort rapportprofiler i 
kundportalen som inneburit att rapportprofiler tagits bort som inte tillhört 
aktuell användare. 

11386 Ny funktionalitet Under "mina ärenden" i kundportalen så tydliggörs det nu om fler ärenden 
finns vid en sökning med begränsat antal valt. 

19484 Bugg Ledtexten för fältet på registrera nytt ärende i kundportalen har i vissa fall 
inte haft automatisk radbrytning varför de kunna se konstiga ut vid 
kundanpassningar eller vid översättningar. 

20949,  
22685 

Bugg Personnummer har tidigare kunnat innehålla ett inledande eller avslutande 
mellanslag/space som numera tas bort 

23666 Bugg Rubrikerna i kunskapsdatabasfliken som visas vid ärenderegistrering i 
kundportalen och vid nytt ärende har saknat språkstöd/översättning. 

24159 Ny funktionalitet Stöd för att söka utrustning på modell och/eller handelsnamn samtidigt är 
infört i kundportalen på sidorna Vår utrustning och sök utrustning. Förvalt 
söker man på både modell och handelsnamn i samma fält men kan med 
checkboxar ange om man önskar söka på antingen modell eller handelsnamn 
eller både och samtidigt. 

3976 Förändrad 
funktionalitet 

När inställning "Detta ärendes återkopplingsinformation hämtas från 
huvudärendet" är aktiverad på ett underärende så syns nu huvudärendets 
återkoppling + underärendets återkoppling i ärendelistorna. 

23742 Bugg Optimering i första sidan på kundportalen är utfört. Problem har även 
resulterat till att sidan mina ärenden visat felaktigt antal poster. 

24297 Bugg Omfattande har visats i kundportalen i samband med ärenderegistrering då 
man har helpdesk-modulen. Uppgift om ett ärende är omfattande skall inte 
visas i kundportalen och är borttaget. 

 

TILLÄGGSMODUL: AVTAL (KUND/EXTERNA) 

ID Klassificering Återkoppling 

24114 Bugg På flera språk har det saknats översättning för ledtexter och andra texter på 
fliken försäljningsobjekt 

23419 Bugg Ett fel beroende på samma rubriknamn på listkolumner i listan för 
utrustningsobjekt på avtal har skapat problem vid export till MS Excel som nu 
är åtgärdat. Felet har inte funnits på alla språk. 

23605 Bugg När man försökt gå tillbaka efter visat historikinformation på ett avtalsobjekt 
har fönstret inte velat stängas i Internet Explorer, vilket numera är åtgärdat 

23639 Bugg Kolumnen "Org. placering" i listan över uthyrningsobjekt på avtal (alla typer 
av avtal: hyra/lån-, kund- och externa avtal) visar numera utrustningens "org. 
placering" och inte som tidigare felaktigt utrustningens "ansvar". 

24160 Bugg En bugg har gjort att man inte via uppdatera träffar på avtalsobjekt kunna 
nollställa prislista på koppling till arbetsorder på avtalsobjekten. Byta till 
annan prislista har fungerat men inte satt prislista till tomtvärde vilket 
numera går. 
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TILLÄGGSMODUL: HYRA/LÅN  

ID Klassificering Återkoppling 

23470, 
13562,  
10201, 
6747, 
6230 

Förändrad 
funktionalitet 

Skrotad och inaktiverad kan inte längre väljas i samband med hyra-/lånavtal 
då man söker utrustningar. 

23605 Bugg När man försökt gå tillbaka efter visat historikinformation på ett avtalsobjekt 
har fönstret inte velat stängas i Internet Explorer, vilket numera är åtgärdat 

23639 Bugg Kolumnen "Org. placering" i listan över uthyrningsobjekt på avtal (alla typer 
av avtal: hyra/lån-, kund- och externa avtal) visar numera utrustningens "org. 
placering" och inte som tidigare felaktigt utrustningens "ansvar". 

24199 Förändrad 
funktionalitet 

Det skall nu vara möjligt att söka fram inventarier som ingår I specifik 
inventariebank OCH endast är tillgängliga för uthyrning 

 
 

TILLÄGGSMODUL: KOMPETENS 

ID Klassificering Återkoppling 

23809 Ny funktionalitet Ny söksida för kompetensområden där man kan se sina egna och andras 
kompetenser, utbildningar och certifikat. 
Urval kan baseras på användare, status, kompetensområden, giltighetstider 
m.m. 

23809 Ny funktionalitet Första sidan i kompetensmodulen har utökats med en sammanställning av 
inloggad användares kompetensområden som visas grupperat på status 
(godkänd, ännu ej godkänd, snart utgången, utgången). 
Sammanställningen möjliggör för den enskilda användaren att det är mycket 
lättare att överblicka kompetenser, utbildningar och certifikat som behöver 
förnyas. 

23810 Ny funktionalitet Under menyn Analys har två nya uppföljningssidor tillkommit. En för att följa 
upp status på utbildningar och en för certifikat.  
För både utbildningar och certifikat ges möjlighet till baserat uppföljning på 
egen definierade urval och att resultatet presenteras i en matris med 
utbildning/certifikat på ena axeln och användaren på den andra. 
Matrisen synliggöra giltiga/ogiltiga genomförda utbildningar eller certifikat 
samt framvisar även då en utbildning eller certifikat ej genomgåtts. 
Uppföljningen kan exporteras till MS Excel. 

24112 Bugg Om man angett i en målprofil för certifikat att det skall vara giltigt tillsvidare 
så visades inte vid analys målet som uppfyllt, vilket det skulle gjort i och med 
det räckt att man erhållit certifikatet. Nu är detta rättat och analysen visas 
korrekt 
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TILLÄGGSMODUL: HELPDESK / ÄRENDE 

Ärende ID Klassificering Återkoppling 

23666 Bugg Rubrikerna i kunskapsdatabasfliken som visas vid ärenderegistrering i 
kundportalen och vid nytt ärende har saknat språkstöd/översättning. 

3976 Förändrad 
funktionalitet 

När inställning "Detta ärendes återkopplingsinformation hämtas från 
huvudärendet" är aktiverad på ett underärende så syns nu huvudärendets 
återkoppling + underärendets återkoppling i ärendelistorna. 

8990 Bugg Då man skapat nya ärenden så har man tidigare fått tillgång till ärenden via 
ärendelistan i registrera nytt ärende som inte tillhört den eller de 
kategorigrupper som jag varit begränsad till. 

14819, 
14806 

Bugg Då man på ett befintligt ärende tilldelat en grupp som innehållit & i 
gruppnamnet har ett felmeddelande visats och gruppen har inte gått att 
tilldela ärendet 

23562 Bugg I samband med ver 6.92 infördes stöd för att i administrationen kunna ange 
vilka knappar som skall visas i samband med nytt ärende. Felaktigt gick inte 
Slutför-knappen att dölja vilket nu är åtgärdat. 

23638, 
23750 

Förändrad 
funktionalitet 

Man kan numera skapa ärenden där användarnamnet och signaturen 
innehåller "\" vilket signaturen tidigare inte kunnat innehålla 

23654 Förändrad 
funktionalitet 

Eskaleringsfunktionaliteten i helpdesk har förbättrats avseende felhantering 
och loggning. Tidigare kan ett enstaka fel på t.ex. en e-postadress inneburit 
att eskaleringsmotorn inte fortsatt med resterande ärenden. 

23919 Förändrad 
funktionalitet 

Förändrad hantering av inaktiva signaturer och grupper i samband med 
tilldelning. 
 
För automatisk tilldelning gäller: 
* Tilldelningsregler (har högst prioritet) 
Om den användargrupp eller signatur som ska tilldelas enligt en 
tilldelningsregel är inaktiv (slutat eller makulerad) kommer INTE den att 
tilldelas på nya ärenden. 
 
* Automatisk tilldelning utifrån inventarie/system 
Om en inventarie valts in i samband med ett nytt ärende och 
användargruppen eller signaturen på den inventarien är inaktiv, kommer 
INTE de att tilldelas på ärendet. Detta oavsett om man angivet att 
automatiskt tilldening skall ske utifrån utrustningen. 
 
Vid manuell tilldelning gäller: 
I samband med manuell tilldelning av ett nytt ärende visas INTE inaktiva 
användargrupper. Inaktiva signaturer i en grupp indikeras med *. Inaktiva 
signaturer visas INTE om en grupp inte är vald. 

23861, 
24070, 
24032 

Bugg Dubbla konversationer har lagrats i samband med återkoppling på ärendet 
trots endast ett mail skickas, felet är åtgärdat och nu lagras endast en rad i 
konversation. 
Om man väljer att inte e-postsvar så visas rad i konversation men utan 
skickats till. 

24072 Förändrad 
funktionalitet 

Viss funktionalitet kring sekretesshanteringen på ärende försvann i samband 
med övergång till gemensam patient/person funktionalitet i Medusa.  
Nu syns åter på ärendet om det finns sekretessinformation även om inte jag 
själv skrivet den - Gul ikon i toolbar visar sekretessinformation finns. 
 
Dessutom så kan användare med behörighet till sekretessinformationen 
även se anteckningarna som skrivits av annan person, vilket även det slutat 
fungera. 

24181 Ny funktionalitet Man kan numera få stöd att välja kundkonto då man söker ärenden. Både 
enskilt val och fritextsökning stöds. 
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24033 Bugg Bilagor till ärenden, både de som mailas, och de som läggs in direkt, rensas 
nu på ytterligare tecken som inte kan representeras i webben eller som 
filnamn på servern. 

23598 Förändrad 
funktionalitet 

Längden på texten för e-postadressen på en e-postkö är utökad från 50tkn 
till i 2000 tkn. 

23611 Bugg Det har tidigare inte gått att ange en Angelägenhet som inaktiv, alla 
Angelägenheter har alltid sparats som aktiva även då man försökt sätt de 
som inaktiva i Medusa administration. 

23971 Bugg En bugg har gjort så att det vid svar i konversation har alla radmatningar 
felaktigt tagits bort i utgående mail. 
Det har fortsatt sett ok ut i fliken konversationen på ärendet men mailet har 
fått hela svaret som en rad. 
Numera hanteras båda typer av radmatningar som kan göras i en text (Cr 
och CrLf) så att mail blir korrekt formaterade. 

24069 Förändrad 
funktionalitet 

Snabbkommandon för tilldela på nytt ärende är nu förändrade för att 
undvika kollision med existerande kortkommandon i windows/webbläsare . 
Numera gäller nedanstående kortkommandon vid nytt ärende: 
Ctrl + S = Spara/Ny  
Ctrl+Shift+S = Spara och tilldela  
Ctrl+Alt+S = Spara och tilldela mig själv 

24281 Ny funktionalitet Stöd för att definiera vilken taggning som Medusa skall sätta samt läsa i 
samband med ärendekonversation via e-post 
 
Gäller utskick av mail som skickas vid bekräftelse, konversation, 
återkoppling, tilldelning samt hantering av inläsning via e-postköer. Tidigare 
har vi haft format [*ÄRENDENR] som hårdkodat. Nu kan via konfiguration i 
Medusa administration -> Helpdesk -> ärendekonfigurering ange önskar 
taggning i start och slut i kapslandet av ärendenr. 

18042 Förändrad 
funktionalitet 

Numera loggas patientdata i historikloggen för ärende i samband med 
skapande, förändring och borttagande av patient på ett ärende. I loggen 
framgår personnummer/reservnummer - men för att se dessa i loggen krävs 
behörighet till patientdata. 

24282 Bugg Sök patient baserat på adress, postnr, ort har inte fungerat korrekt och 
kunnat ge felmeddelande, vilket är åtgärdat 

24380 Förändra 
funktionalitet 

Tidigare har eskaleringsplan för ett ärende blivit satt då schemalagt 
eskaleringsjobb kontrollerat vilka ärende som skall ha eskalering, numera 
sker kontrollen redan då ärendet skapas. 
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TILLÄGGSMODUL: BI-REPORT & BI-ANALYTIC 

ID Klassificering Återkoppling 

24224, 
24186, 
20903 

Förändrad 
funktionalitet 

BI-Analytics har utökats med ytterligare dataset och fler värden i befintliga. 
 
Följande nya dataset har lagts till i BI-Analytics: 
 

• Equipment Attribute: Attribut med dess värde 

• Stock location: Lager med lagersaldo m.m. för artiklar 

• Order: Beställning (huvud) 

• Order Row: Beställning (rader) 
 
Vi har utökat följande befintliga dataset/datavyer i BI-Analytics: 
 
Code: Har fått information kring säkerhet (kopplad till nätverk, hanterar 
patientdata, kan lagra data) och kodstandard 
 

• Equipment Property: Har utökats med om utrustningen behöver 
säkerhets hanteras och om säkerhantering är genomförd. 

• Equipment IT: Har kompletterats med flera nya fält kring it-
egenskaper 

• Work Order Event: har kompletterats med fält för gruppering av 
felkoder 

• Patient Contract Row: Har utökats med fler fält och ersatt Patient 
ContractConsumables 

• Preventive Maintenance: Har kompetterats med fält för om Fu är 
återkommande 

 
Observera att dataset: Patient ContractConsumables utgått och blivit ersatt 
av: Patient Contract Row (se ärende 24042) 
 

24041 Förändrad 
funktionalitet 

I såväl BI-Report som BI-Analytics har säkerställs att saknade (tomma) 
signaturer och grupper hanteras som "Missing" istället för tom sträng då 
dessa ej annars kan visas/behandlas i visualiseringar. 

24041 Bugg I BI-Report har flera visualiseringar (grafer och drill down listor) inte fungerat 
efter förändrad hantering av datum för utfört, dessa är nu åtgärdade 

24042 Förändrad 
funktionalitet 

Analytic har fått en förändrad vy - PatientContractRow. Tidigare fanns även 
vyn - PatientContractConsumables som numera är borttagen. Detta för att 
den förändrade vyn - PatientContractRow innehåller stöd för att samtidigt 
visa data gällande som även omfattar förbrukningsmaterial 
(försäljningsobjekt). Med denna förändring kan man nu hantera alla typer av 
rader med koppling mot artiklar eller utrustningar samtidigt i samma 
visualisering, vilket tidigare inte var möjligt. 
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TILLÄGGSMODUL: PATIENT OCH LOGISTIK 

Ärende ID Klassificering Återkoppling 

19216 Förändrad 
funktionalitet 

Efter man skapat en leveransorder från mall så kan man numera direkt 
godkänna den till plockslistan utan att behöva spara leveransordern först, 
såsom tidigare. 

23069, 
69377 

Förändrad 
funktionalitet 

Numera visas listorna med de levererade utrustningarna och artiklarna för 
en patient med de senaste leveranserna överst. Detta gäller listorna 
utrustning och förbrukning inne på patientformuläret. 

23136 Bugg Referensfältet har felaktigt visas på rader man skall ange en inventarie i 
samband med leverans av en leveransorder. 

23767 Bugg Rapport för plocklista på leveransorder har fått kompletterat språkstöd för 
labeln "Anteckningar" 

23791 Ny funktionalitet Antalet klick i flödet från skapandet av en leveransorder till försändelse har 
reducerats med ett stort antal klick. Detta genom flera steg där man kan 
spara och starta nästa aktivitet samtidigt.  
 
Dessutom är det infört stöd för förvalt kolli (kollimall) till en försändelse. 
Administrationen av kollimallar är införd i Medusa Administration -> 
systeminställningar -> inställningar och fliken leveransorderinställningar.  
 
Varje användare kan ange en egen favorit för kollimall i samband med 
registrering av försändelse, den kollimallen överrider den förvalda angiven i 
administrationen. Favoriten anges med stjärna ikonen såsom på andra 
ställen i Medusa 

23825 Ny funktionalitet Vid leverans av artikel så måste nu ett aktivt val göras vid användning av 
batch. Även inaktiva batchar är bortfiltrerade samt sortering av batch sker 
baserat på utgångsdatum och de med kortaste tiden överst. 

23827 Ny funktionalitet Nya listkolumn: Lev.artnr är infört på leveransorderrader och på 
leveransrader. Leverantörens artikelnr (Lev.artnr.) visas för den leverantör 
som är vald som standardleverantör. Detta oavsett om det finns flera 
leverantörer till samma artikel är det alltid den som är vald som standard 
som visas oavsett om den har artikelnummer eller ej. 

23828 Förändrad 
funktionalitet 

Samtliga Plocklist varianter som går att skriva ut som återfinns i mina-, 
gruppens- eller alla plocklistor skrivs nu ut direkt som pdf istället för i 
förhandsgranska läge. Detta innebär färre musklick och snabbare utskrift. 

23830 Ny funktionalitet Ny rapport - Plocklista per LO som visar en sida per leveransorder är införd i 
listorna mina-, gruppens- eller alla plocklistor. 

23831 Ny funktionalitet Stöd för att söka på referensfältet som kan användas för att i samband med 
utlån kunna ange t.ex. lotnr på gasflaskor har införts på sök patient (under 
fliken: utrustning och förbrukning) samt på sök avtalsobjekt. 
Sök patient har dessutom utökats med urvalsmöjligheter för artiklar med 
fälten artikelnr och artikel, dvs namnet på artikeln. De nya fälten återfinns 
under fliken - utrustning och förbrukning som är omdöpt från utrustning. 

24148 Förändrad 
funktionalitet 

Sök inventarier på leverans i autocomplete har förbättrats avseende 
prestanda och feltolerans. Numera avbryts påbörjad sökning så snart man 
fortsätter skriva i fältet vilket tillsammans med flera andra förändringar 
förbättrar detta fält 

23758 Bugg Rapporten patientdata på en patient har genererat ett fel i felloggen, som 
inte haft någon påverkan på funktionaliteten. 
Error message: 
Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. 
 

InnerExeption: 
Value cannot be null. Parameter name: s 
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23468 Förändrad 
funktionalitet 

Ny hanteras stöd för delleveranser då en eller flera poster är under 
inventering eller då inte neg. Lagersaldo stöds. Tidigare ”låses” hela 
leveransen, nu kan man gå vidare genom exkludera enskilda rader (0 i antal) 

 

TILLÄGGSMODUL: BYGG- OCH FLYTTPROCESS 

ID Klassificering Återkoppling 

21468 Ny funktionalitet Stöd för att uppdatera checklistor på objekt som ärvts från en checklistmall är 
infört. Då man väljer uppdatera nedärvda så finns stöd för att välja vilka andra 
checklistmallar, strukturmallar samt projekt i vilka aktuell checklist-mall 
används. 
Observera att inställningar för status kommer att styra för vilka statusar som 
uppdateringar kommer genomföras för, generellt undantas genomförda och 
arkiverade statusar. 
 

Stöd även infört att uppdatera en checklista från det objekt där den ärvda 
mallen används. 
 

Arv avser nedanstående uppdateringar: 
 - Sorteringsordning på checklistor från funktionsmallar  
 - Beskrivning på checklistan 
 - ”Använd uppskattad tid” samt estimerad tid under estimat på checklistan 
 - Förändringar av ingående aktiviteter inkl. sorteringsordning 

21468 Ny funktionalitet Nya listkolumner införda i listan för checklistmallar: "Sökväg" samt "Ikon" för 
typ av checklista 

23790, 
24290 

Ny funktionalitet Inställning om man tillåts skrota utrustning trots den ingår i aktivt bygg/flytt 
projekt. Inställningen görs under inställningar i bygg/flytt modulen.  
På Produktfunktion i Bygg och Flytt visas nu också skrot/undanställd-status 
för utrustningen. Söksidan för funktioner har utökats med stöd för att söka på 
status på utrustningar (inventarier och system) om de är inaktiva eller 
skrotade. 

23796 Ny funktionalitet Nytt stöd för att snabbare kunna sätta utrustning på Produktfunktion infört. 
Detta är gjort mha Autocomplete (i dialog) I trädsidan, autocomplete i 
Produktfunktionsdialogen samt med en ny sida "Koppla utrustningar" vilken 
man kan komma till från trädsidan och Sök funktionssidan via toolbarval. 

23797 Förändrad 
funktionalitet 

Texten på ärenden som skapas ifrån bygg/flytt modulen har fått nytt 
utseende avseende de ärenden som omfattar ett gemensamt ärende per för 
vald aktivitetsgrupp. Numera redovisas vilka aktiviteter som skall utföras en 
gång och sedan för vilka objekt. 

24332 Bugg Inställningar för vilka funktioner som skall kunna generera ärende för 
aktivitetsgrupper har inte tagit korrekt, vilket inneburit att knapp för att skapa 
eller koppla ärende visats felaktigt i förhållande till inställningen. 

24332 Bugg Aktivitetsgrupper-Fliken på funktion tar inte hänsyn till inställningar på om 
checklistor tillåts på funktionstypen. Administration -> Inställningar -> 
Checklistor. 
 
Flera ställen berörs: 
1. Fliken enligt ovan. 
2. Trädet borde inte visa checklistinfo om det inte tillåts för funktionstypen. 
3. Skapa ärenden från gren visar resultat med checklistor som råkat hamna på  
    funktionstyper som sedan inte tillåter checklistor. 

23798 Bugg När man exporterar listorna "Mina funktioner", "Gruppens funktioner" eller 
"Funktioner" till Excel så visas listkolumnen "Hanteras genom" nu med 
korrekt text. 
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23856 Förändrad 
funktionalitet 

Vid kopiering av funktion i Bygg och Flytt får numera även kopian en relation 
till mall om sådan finns på originalet. 

23867 Bugg Ett felmeddelande har tidigare visats då man skall skapa aktiviteter, nu går 
det att skapa aktiviteter igen. 

23868 Bugg Det har tidigare funnits ett fel som inneburit ett felmeddelande då man 
försökt ta bort en aktivitet som ingått i en checklista, detta är numera 
åtgärdat. 

23870 Bugg Det har tidigare felaktigt gått och lagt till strukturobjekt direkt i root på 
strukturmallar, detta skal inte gå och är nu åtgärdat 

23870 Förändrad 
funktionalitet 

Numera sorteras strukturträdet primärt utifrån ID och därefter baserat på 
namn på struktur/funktion 

23875 Förändrad 
funktionalitet 

Toolbar-knapp för skapa har felaktigt visats i trädet för strukturmallar, denna 
är nu borttagen 

23876 Förändrad 
funktionalitet 

Överst i struktur går det numera endast att lägga till objekt av typen projekt i 
det fall man skapar nytt objekt från mall (Lägg till från mall) 

23885 Förändrad 
funktionalitet 

Lägg till kod till produktfunktion har kompletterats med stöd för att välja flera 
koder samtidigt. 

23926 Förändrad 
funktionalitet 

Visning av Inventarie/Systems identitet har likriktats med övriga Medusa så 
att visning sker på samma sätt i Bygg o Flytt. 

23931 Ny funktionalitet Funktions- och strukturobjekt har fått ny layout. 
Nu framgår tydligare i vilket rum (rumsfunktion) som utrustningsfunktioner 
och produktfunktioner ingår. 
Dessutom är omfattningen i flikarna förändrats och detaljfliken som är data 
om aktuellt objekt visas först/längst till vänster. 

23931 Förändrad 
funktionalitet 

Favorit på flikarna har inte fungerat korrekt, tidigare visade ekonomi då 
detaljer eller notiser var satt som favorit. Fortsatt gäller att man ange vilken 
flik som skall vara favorit på de olika typerna av funktioner eller för struktur. 

24026 Ny funktionalitet Då en produktfunktion har status - Genomförd så sker en automatisk 
förändring av den fysiska placeringen på en utrustning som markerats som 
skall flyttas för aktuell produktfunktion. Från närmsta ovanliggande 
rumsfunktion hämtas den angivna fysiska placeringen som blir ny fysisk 
placering på aktuell utrustning (inventarie/system) 

24026 Förändrad 
funktionalitet 

Stöd för att skapa fysiska placeringar som betraktas/hanteras som "under 
uppbyggnad", men denna status angiven så visas enbart den fysiska 
placeringen i bygg/flytt modulen och är därmed inte tillgänglig från andra 
delar av Medusa 

23933 Förändrad 
funktionalitet 

Inställningar har flyttats från toolbar-raden på struktursidan till en egen länk i 
den nya menyn – Administration 

23984 Förändrad 
funktionalitet 

Sök aktiviteter under mallar har haft otydlig sök dialog och sök resultat 
avseende "Visa även ogrupperade aktiviteter". Numera exkluderas de 
ogrupperade aktiviteterna och checkboxen måste vara ikryssad för 
ogrupperade aktiviteter skall ingå i sök resultatet. 

24003 Förändrad 
funktionalitet 

På ärenden kopplade till funktion i Bygg/flytt har sedan tidigare visats en ikon 
till höger om ämne-/titelfältet på ärendet. Denna ikon har visats för: 
  1. Gemensamt ärende per aktivitetsgrupp och funktion. 
  2. Enskilt ärende per aktivitet  
   
För gemensamma ärenden så har slumpmässigt en av de aktuella 
funktionerna visats, nu visas inledningsvis en lista med aktuella funktioner 
från vilken man kan navigera vidare till önskad funktion genom att 
dubbelklicka på funktionen. 

24016 Bugg Tidigare har det felaktigt gått att på en checklista i en funktion att lägg till en 
aktivitet. Numera går aktiviteter endast att lägga till då checklistan är en mall 
eller den funktion man står på är en mall. 
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24026 Ny funktionalitet Sidan - Funktioner har utökats med stöd för att söka funktioner och strukturer 
baserat på status. Dessutom har stöd för uppdatera träffar införts så att man 
kan mass ändra status på flera funktioner/strukturer samtidigt. 

24026 Ny funktionalitet Det finns numera ett stöd för att kunna sätta status på Bygg och Flytt-
funktioner för att underlätta visning av funktioners "livscykel" 
Stöd är infört för att kunna sätta egna beskrivningar samt lägga till ytterligare 
statusar för "Ongoing". 
Införda metanivåer på statusarna är: Created, Ongoing, Paused, Completed 
och Closed. Vidare information kring hur statusar fungerar finns att se I 
manual för Bygg o Flytt. 
Utöver detta har det också införts ett stöd för att kunna massuppdatera 
status på funktioner via Uppdatera träffar. 

24026 Förändrad 
funktionalitet 

Tidigare har en inventarie endast kunnat vara länkad till ett bygg/flytt-projekt 
(produktfunktion) numera kan den ingå i flera samtidigt. Fortsatt kan 
inventarien endast vara kopplad till en aktiv produktfunktion samtidigt och 
det till den aktiva produktfunktonen man navigerar till från inventarie/system 

24229 Ny funktionalitet Detaljinfofönster visas på produktfunktion som är markerade som flyttas och 
en utrustning finns vald 

24229 Bugg Vid drag and drop i strukturträdet så har noder som inte tillåtet under 
funktion även blivit "gula" vilket felaktigt indikerat att det skulle gå att släppa 
för att flytta eller kopiera dit 

24238 Ny funktionalitet Utökat stöd att söka fram checklistor 
Nya flikar för: 
- Checklistor 
- Namn och beskrivning samt Visa mallar 
- Funktioner 
  - Namn, beskrivning, Id/Rumsnummer på funktioner 
  - Möjlighet att hitta checklistor som är kopplade på 
Funktionsmallar/Funktioner i produktion samt avslutade Funktioner 
  - Funktioners status 
  - Ansvarig grupp och signatur 
  - Samt Start- och Slutdatum 
- Aktiviteter 
  - Namn och beskrivning på aktiviteter 
  - Aktivitetsgrupp 
  - Samt status för aktiviteter 
- Ärenden 
  - Ärendenummer 
  - Tilldelad grupp och signatur på ärenden 
  - Debiteringsansvar på ärenden 
  - Samt hur ärenden är skapade utifrån inställningar på aktivitetsgrupper 

24238 Ny funktionalitet Stöd infört för att kunna koppla in och utnyttja en checklista från annat objekt 
(funktion/struktur) som inte behöver vara av typen checklist-mall. 

24242 Förändrad 
funktionalitet 

När man skapar nya strukturer och funktioner i strukturträdet så har dessa 
numera förvalt att tillåta under funktion 

24243 Bugg Den symbol som visar vad det är för objekt (funktion/struktur) i 
strukturträdet har tidigare kunna försvinna då man kopplat in mallar på delar 
av trädet ovanför den nivå man kopplat in mallen. 

24244 Bugg Ikonen för använd avseende ekonomi har inte visats korrekt tidigare utan har 
hängt samman med villkor för motsvarande ikon för tid 

24247 Bugg Ta bort objekt i strukturträdet skall endast gå då det inte är markerat 
obligatoriskt, en bugg har gjort att det tidigare gått även på obligatoriska 
objekt (funktioner/strukturer) 

24297 Bugg När man kopplat in en mall som haft markerat använd-flaggan på 
ekonomiinformationen så har den inte uppfattats som satt utan man sparat 
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om posten. Detta har inneburit att nya funktioner/strukturer inte visat belopp 
i listan för investering i kolumnen ”Kalkyl investering” 

23384 Förändrad 
funktionalitet 

Ändrat namn på status på aktiviteter från ofullständig till anmärkning 

 
 


