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Allmänt 
 
Version 6.94 kommer kort efter release av version 6.93 och omfattar primärt förbättrad 
Label Manager funktionalitet.  
 
Bland nyheterna finns utökat stöd för flera olika printersserver-instanser på samma server 
som samtidigt kan gå mot samma Medusaserver. Uppdelning av överföring av data från 
print-funktion – vilket medför stor flexibilitet som innebär stöd för att kombinera med andra 
printtjänster (Nice Label med flera).  Dessutom har Label Manager-tjänsten fått utökat stöd 
för administration, felsökning och övervakning. 
 
Med nästa version av Medusa kommer tabellstruktur kring arbetsorder att förändras. För att 
redan nu möjliggöra förändring av de integrationer som bl.a. finns kring fakturering. Dock 
gäller det endast integrationer i vilka man behövt använda uppslag direkt mot dessa tabeller. 
Numera finns en har en ny vy skapad för dessa behov, vilket innebär att man redan nu kan 
skriva om integrationerna och framtidssäkra dessa mot kommande tabellförändringar. 
 
Lägg till detta stöd för bilder på utrustning i kundportalen och flera mindre 
förändringar/buggar så har vi en grov bild av innehållet i denna version – 6.94.00. 
 
Systemkrav – version 6.94.00 
För användande av version 6.94.00 ska följande systemkrav beaktas: 
 
Stöd för Microsoft SQL Server 2012 eller senare.  (Krav på compablity level 100 kvarstår) 
Krav på användande av .NET Framework 4.5. 
 
Label Manager: 
Kräver ny installation av Label Manger, befintlig etikettfunktion som använder Label Manger 
upphör att fungera och kräver ominstallation och konfiguration av den nya Label Manger 
versionen. 
 
Nice Label: 
Kräver konfigurering för att fungera efter uppgradering 
 
SQL Server 2008 – End of Life 
Som vi tidigare kommunicerat upphörde vi, i och med version 6.93 av Medusa, med support 
för Microsoft SQL Server 2008. Vi rekommenderar samtliga kunder att uppgradera till 
Microsoft SQL Server 2019 eller senare.  
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Nya länkar 
I denna version har nedanstående nya länkar införts: 
 

• Skrivare      (Medusa administration) 
Stöd för att ange giltiga skrivare till Label Manager. 
 

• Skrivartjänster   (Medusa administration) 
Stöd för att ange skrivartjänster för Label Manager. 
 

• Filer    (Medusa administration) 
Stöd för att skicka etiketter till en fil istället för en skrivare. Här definieras de filer som 
skall kunna hanteras i Label Manger. 
 

• Etiketter   ((Medusa administration)) 
Stöd för att definiera namnen på de etiketter och dess definition som kan hanteras i 
Label Manager. 
 
 

Nya behörigheter 
Inga nya behörigheter är införda i denna version. 
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Nya systeminställningar 
I denna version har nedanstående systeminställningar införts: 
 

• LabelManager_LocalFilesRootPath    

Stöd för var filer skall skapas avseende Medusa LabelManager  
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FUNKTIONSÄNDRINGAR I VERSION 6.94.00 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

24464 Ny 
funktionalitet 

För att underlätta övergång till nästa version av Medusa som omfattar större 
förändringar i tabellstrukturen kring arbetsorder har en vy skapats. Detta 
innebär att de integrationer som kunder har kring fakturering/bokföring och 
man i dessa integrationer hämta någon kompletterande information direkt 
från dessa tabeller. Redan nu kan byggas om dessa integrationer. 

23355 Förändrad 
funktionalitet 

Utökad och förbättrad Label Manager funktionalitet. 

24581 Bugg Under vissa omständigheter har det gått att logga in med Medusa 
tjänstekonton i applikationen. Detta är nu begränsat igen. 

24703, 
24640 

Bugg I samband med version 6.93 infördes stöd för fler än 1000st poster i listor 
med checkboxar (uppdatera träffar m.m.). En bugg har gjort att man efter 
markerat en post fått en ej avsiktlig ompostning av sidan som resulterar att 
man hamnar överst i listan efter markerat en post. 

24617, 
24537 

Bugg Problem med att menylänkar och navigering i Medusa blivit låst efter man 
navigerat till en extern sida som visats inbäddat i Medusa. Problemet har 
också funnits då man öppnat den externa länken i ett nytt fönster, gjort att 
”Please wait” fortsatt visats i Medusa. 

24625 Bugg ”Please wait” kan felaktigt ha blivit kvar och visats trots att informationen på 
en sida blivit laddad korrekt.  

24623, 
24666, 
24622, 
24602, 
24573, 
24319, 
23681 

Bugg Rapporterna nedan har tidigare visat utskriftsdatum i ett felaktigt format. 
 
Arbetsorder följesedel 
Arbetsorder Extern Service 
Kundportal följesedel 
Systeminnehåll 
AO/Historik på inventarie/system  

24750 Ny 
funktionalitet 

Funktionalitet för att Medusa skall pröva inloggning med flera Claims då en 
användare har detta är infört. 

25059 Bugg Licensinformation har inte uppdaterats korrekt i samband med 
uppgraderingar vilket inneburit att licensdatum ej justerats såsom avsett. 
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ARBETSORDER 
 

ID Klassificering Återkoppling 

24573 Bugg Följesedeln i samband med extern service har tidigare inte visat logotypen på 
samma sätt som övriga följesedlar. Logotypen storlek har inte blivit skalad 
automatiskt. 

 

 

BESTÄLLNING 

ID Klassificering Återkoppling 

24962,  
24995,  
25032 

Bugg E-postmeddelanden som skickats från beställningsmodulen i Medusa har i 
titel och detaljfältet felaktigt visat HTML-kod. 

24839 Bugg Efter att man har skapat en beställning och direkt gått in på en artikel som 
lagts till på beställning för att sedan navigera tillbaka – har en tom beställning 
visats isf den beställning man precis skapat. 

 

INVENTARIER / SYSTEM 

ID Klassificering Återkoppling 

25013 Bugg Sök inventarier/system på fysisk placering, då man önskat inkludera 
underliggande nivåer, har visat ett felmeddelande. 

24993 Förändrad 
funktionalitet 

Nu går det att via importera inventarier även läsa in data till alla attribut. 
Tidigare har det endast gått till de som varit generella och inte kopplade på 
kodnivå. 

24966 Bugg Markera alla poster i listor såsom uppdatera träffar på inventarier/system 
har inte fungerat på grund av felaktig omladdning av sidan. Meddelande om 
"Omladdning krävs" har visats sedan version 6.93.00. 

24804 Bugg Uppdatera träffar på inventarier/system avseende skrota eller inaktivera har 
felaktigt visat alla anledningar och inte endast de aktuella i förhållande till 
skrotning eller inaktivera. 

24767 Bugg Vid uppdatering av återanskaffningspris, genom att uppdatera träffar för 
inventarier/system, har valet mellan procent eller fast belopp inte visats 
korrekt i gränssnittet. 

24691 Bugg Sök inventarier har inte visat att fler poster finns även om så varit fallet. 

24582 Bugg I den nya funktionen importera inventarier i version 6.93 har det inte gått 
att importera inköpspris eller återanskaffningspris som innehållit decimaler. 

24833 Ny 
funktionalitet 

Integrationen mellan PeRMit och Medusa har förbättrats. När man 
använder kommande version 2.30 av PeRmit tillsammans med Medusa 
version 6.94.00 så ges följande förbättringar: 
 
Synliggöra att utrustning är på reinvesteringsansökan, dess år och status 
samt om man tänkt sig skrota/inaktivera eller flytta utrustning. Information 
visas på inventarie/system för tekniker samt i kundportal. 

24798, 
23760  

Förändrad 
funktionalitet 

Stöd för att överföra data från Medusa till PeRMit har förbättrats avseende 
att förändringar i Medusa överförs bättre och effektivare samt överföring 
har kompletterats med stöd för kondition samt kod (ID/nyckel) för koder. 
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DOKUMENT 

ID Klassificering Återkoppling 

18921, 
18613 

Bugg Efter förändrad dokumenthantering i version 6.6. har det felaktigt gått att ta 
bort dokument på ekonomiskt avslutade arbetsorder.  

 

FU 

ID Klassificering Återkoppling 

11657 
 
 

Bugg Förval av signatur och grupp då man skapar nytt FU har tidigare inkluderat 
inaktiva signaturer och grupper. Numera lämnas fälten tomma. 
Fortsatt finns stödet för att aktivt ange en inaktiv signatur eller grupp. 

 
 

PROJEKT/UPPDRAG 

ID Klassificering Återkoppling 

24411 Bugg Har felaktigt i Ändra listkolumner för listan aktiviteter på ett projekt kunnat 
ange att man önskar få listkolumnen Tidredovisning summerad. 
Felmeddelandet ”Cannot perform '<>' operation on System.String and 
System.Int32” har efterföljande visats då man öppnat projektet. 

 

KUNDPORTAL 

ID Klassificering Återkoppling 

24875 Ny funktionalitet Bildvisare är infört på inventarier/system i kundportalen, endast de bilder 
som markerats vara tillgängliga i kundportalen visas. 

24549 Bugg Modell och handelsnamn har saknat översättning i sök inventarier 

 

AVTAL (KUND/EXTERNA) 

ID Klassificering Återkoppling 

24730 Bugg Då man försökt skriva ut listan med avtalsobjekt inne på ett avtal har det 
funnits översättningsfel på norska, danska och engelska. Felet med samma 
namn på 2st listkolumner har inneburit ett fel visats vid export till MS Excel. 

 

PATIENT & LOGISTIK 

ID Klassificering Återkoppling 

25040 Bugg Efter man skrivit ut plocklista från listorna mina-, gruppens eller alla 
plocklistor så kvarstår markerade poster. 

25042 Förändrad 
funktionalitet 

I samband med leverans av leveransorder så det har till nu endast varit via en 
autocomplete som man kunnat ange aktuell utrustning. Numera finns även 
stöd att visa alla tillgängliga utrustningar via ett knapp val och med det 
erbjuder via även val via en lista med tillgängliga utrustningar. Utöver detta 
har även ytterligare prestandaförbättringar är genomförda i den 
autocomplete som finns. 

25078 Bugg Tillbaka navigering efter man gått vidare med de nya knapparna (genvägar) i 
leveransprocessen har skapat nya poster då man gått tillbaka. 



 

Releaseinformation Medusa - version 6.94.00 
SoftPro Medical Solutions AB 

 

HELPDESK / ÄRENDE 

Ärende ID Klassificering Återkoppling 

24104 Bugg När man klickar på första sidan för att visa alla tilldelade ärenden så kommer 
man till ett tomt sökresultat, vilket nu är korrigerat till att visa antalet 
tilldelade direkt och med korrekt antal. Dessutom visas nu totalt antal 
pågående ärende i parentes på första sidan. 

24619 Bugg Snabbvalen för sök ärende baserat på uppdaterat datum har visat fel antal 
ärenden avseende denna vecka samt förra veckan. 

24702 Bugg Sök kunskapsdatabas artiklar baserat på kategori har gett ett felmeddelande 
då underliggande kategorier har inkluderats. 

24716 Bugg Sök ärende baserat på patient har inte hanterat villkoret för avlidna korrekt. 

24869, 
24625 

Bugg Mina ärenden i kundportalen har felaktigt visat flera rader för samma 
ärende. Ibland innebar felet även av ”Timeout expired” problem uppstod. 

24650 Förändrad 
funktionalitet 

Tidigare har kunden kunnat förändra detaljfältet på ett skapat ärende, detta 
är inte längre möjligt. 

 
 


