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Allmänt 
 
Denna buggfix 6 till Medusa 7.0 omfattar primärt felrättningar. 
 
 
 
 
Systemkrav – version 7.0.06 
För användande av version 7.0.06 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 7.0.06 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

28671 Bugg Visning av antal poster som finns framsökta i listor har visat både antal på 
sidan och antal framsökta poster. Vilket kunnat se konstigt ut med ett fram 
sökt antal mindre än antal poster på sidan. Numera visas antalet på sidan 
med samma värde. 

28705, 
28714, 
28865 

Bugg Problematik kring behörigheter och blockerade dokument i webbläsare. 

 
 
ARBETSORDER 
 

ID Klassificering Återkoppling 

28629 Bugg När man kopplat ur en utrustning från en arbetsorder och har upparbetade 
kostnader på arbetsordern har kostnaden fortsatt att visas på den urkopplade 
utrustningen, fram till att en ny arbetsorder har skapats på utrustningen. 

28632 Bugg Sidan för arbetsorder inte laddats korrekt och har inte gått att spara om inte 
funktionsbehörigheten ”Ändra anmälningsdatum” varit aktiverad. 

28642 Bugg När man skapat ny arbetsorder eller kopierat en arbetsorder och har valt in 
flera utrustningar för FU samtidigt, så har i det fall utrustningarna saknat FU 
endast markerats enstaka fu på första invalda utrustningen. 

28667 Bugg Kund har felaktigt kunnat förändras på en fakturerad arbetsorder 

28677 Bugg Vid redigering av en befintlig extern åtgärd har felaktigt intern åtgärd kunnat 
visats. 

28693 Förändrad 
funktionalitet 

Numera tillåts att ek-klar datum är mindre än klar datum 

28708, 
28816 

Bugg När systeminställning för förändringar av priser och villkor varit satt till 
”Avslaget” har byte av kund felaktigt inte skett på befintliga åtgärder 

28730 Bugg  Byte av datum vid registrering av en ny åtgärd så har felaktigt uppgifter 
laddats om, vilket bland annat inneburit att beskrivningsfältet rensats. 

28732 Bugg Stöd för att kunna koppla in utrustning via markera post i sökresultat och 
sedan OK har inte fungerat, endast via dubbelklick. 

28755 Bugg Följesedel på arbetsorder har inte visat feltyper även om detta finns 
registrerat på arbetsordern. 

28759 Förändrad 
funktion 

Stöd för att infoga bilder har saknats vid kundanpassningar av rapporter 

28767 Bugg Listkolumn för rekommenderat intervall i fliken förebyggande underhåll på en 
arbetsorder har haft ett felaktigt kolumnnamn. 

28860 Ny funktionalitet Signering av följesedel har kompletterats med nedanstående funktionalitet: 
 
- Stöd för namnförtydligande i samband med signering 
- Stöd för att ange dokumenttyp med stöd för favorit 
- Signerad följesedel är kompletterade med namnförtydligande 
- Stöd för att utföra signering är numera möjlig även för AO statusar efter klar 
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BESTÄLLNING 

ID Klassificering Återkoppling 

28663 Bugg Sök beställning med urval baserat på AONr har skapat felmeddelande 

28835 Bugg När man redigerar en post som är mottagen med koppling till en arbetsorder 
så visas alltid intern trots att posten blivit registrerad som extern. 

28862 Bugg Det har inte skapats rader i samband med mottagande av orderrad då 
beställning inte haft angivet lager som leverans- och fakturainformation. 

 

TILLÄGGSMODUL: HELPDESK / ÄRENDE 

ID Klassificering Återkoppling 

28694 Bugg Bifogade filer med e-post till ärenden har kunnat få felaktiga filändelser och 
därmed inte kunnat öppnats. 

28742, 
28743, 
28798 

Bugg Flertal korrigeringar kring Sök ärende 
 - Prestanda förbättringar 
 - Urval med begräsning av huvud och normala ärenden samt huvudärenden  
 - Urval AONr 
 - Urval Åtgärd 

 

TILLÄGGSMODUL: PATIENT & LOGISTIK 

ID Klassificering Återkoppling 

28741 Bugg Med funktionsbehörigheten ”Begränsad patientåtkomst (valda vårdenheter)” 
aktiverad så har inte rensa på Sök patient rensat urvalsfält för adress 

28744 Bugg Snabbsök har inte fungerat korrekt om funktionsbehörigheten ”Begränsad 
patientåtkomst (valda vårdenheter)” är aktiverad. Nu ska stöd för att söka på 
unikt personnummer finnas med behörighet aktiverat samt normal 
funktionalitet stödjas inom egna vårdenheter.  

28751 Bugg Prestanda förbättrad för att visa sammanställd förbrukning på en patient 
under fliken Förbrukning. 

28787 Bugg Fel artikel har lagts till då man från en leveransorder önskat lägg till en artikel 
på en befintlig beställning 

28788 Bugg Sök patient med urval Granskat datum har kunnat ge timeout. Prestanda 
förbättrad 

28796, 
28824 

Bugg Sök patient med urval på ”Ska returnera inventarie/tillbehör” har tidigare 
felaktigt endast fungerat med kombination på urval i något fält för utrustning 
och/eller artikel. 

28823 Bugg Det har inte gått att ange 0 i antal på en leverans då artikel har batchnummer 
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TILLÄGGSMODUL: EKONOMI 

ID Klassificering Återkoppling 

28662, 
28670 

Bugg En felaktig kontroll av datum har skett vid generering av fakturaunderlag.  

28826 Bugg Leveransgodkända AO har inte blivit korrekt hanterade vid markering av ALLA 
poster vid godkännande av arbetsordrar. 

 

TILLÄGGSMODUL: BI-ANALYTIC 

ID Klassificering Återkoppling 

28846 Bug Patientregion har inte hanterats korrekt på patient  
 

 


