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Allmänt 
 
Denna buggfix 7 till Medusa 7.0 omfattar primärt felrättningar. 
 
 
 
 
Systemkrav – version 7.0.07 
För användande av version 7.0.07 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 7.0.07 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

27195, 
27856, 
29047, 
29072, 
29066, 
29131, 
29137 
 

Bugg Problem med sämre prestanda har rapporterats efter uppgradering till 7.0 
Vi har försökt förbättra prestandan avseende nedanstående delar. 
 - Första sidan (FU) och användande av filter på användare 
 - Fördefinierade sorteringar i listorna inventarier, arbetsordrar och ärende 
 - Läsning mot loggar i patient- & logistikmodulen 
 - Visning av historiska artikelförbrukning i patient- & logistikmodulen 
 - Öppna/skapa en arbetsorder 
-  Sammanställningssidan för tidsredovisning 
 - FU fliken inne på inventarie/system 
 - Sök koder 

28991, 
29005, 
 

Bugg Förbättringar i API-V2 avseende arbetsordrar. Problem har bland annat 
funnits kring att registrera vissa åtgärder i Medusa Mobile 
 - Krav på process funnits på arbetsorder för att skapa åtgärdsrader. 
 - Förbättrad felhantering i API 
 - Valutahantering 
   * Problem med att registrera åtgärder utan valutakonfiguration 
   * Omräkning av belopp har i hanterats korrekt (Divide By Zero error) 

28911 Bugg Vid utnyttjande av filter på användare och registrering av filter har inte filter 
sparats korrekt då man haft fler än 10 filter 

28910 Bugg Vid uppgradering har Medusa Assistant Manager (MAM) felaktigt hanterat 
kundanpassade endpoint (basic="basicHttpBinding") 

29152 Förändrad 
funktionalitet 

Länkande dokument till share eller enheter har varit problem att öppna pga 
förändrade säkerhetshantering i webbläsare. För underlätta öppnande av 
dessa visas nu en dialogruta med instruktioner för att lätt kunna kopiera och 
öppna dokumentet i ett nytt fönster/flik av användaren själv. Detta gör att 
man undgår problematiken, kopplat till att dokumentet ska öppnas 
automatiskt av systemet.  

29212 Förändrad 
funktionalitet 

Rapportprofiler 
 Nu kan samma namn endast finnas en gång per användare och lista  

29315 Förändrad 
funktionalitet 

Kontroll införd vid skapande av fysisk placering så att två poster inte kan ha 
samma benämning på samma struktur. Detta inkluderar toppnoder. 

29363 Förändrad 
funktionalitet 

Medusa Assistant Manager (MAM) kontroller och tar bort eventuell sektion 
avseende ”system.codedom” i samband med uppgraderingen till SP7.00.07 

29377 Bugg Se information på 29377 under Helpdesk/Ärende 

29414 Bugg Uppdaterat grafiskt gränssnitt i systeminställningar avseende valbara 
åtgärder i samband med mottagande av beställningsrader. Gränssnittet var 
efter anpassat till Medusa 7.0 ikon standard. 

29387 Förändrad 
funktionalitet 

Mindre justering på bakgrundsfärg för att skapa bättre kontrast i Medusa 7.0 
gränssnitt. 

29106 Bugg Textfiler av formatet UTF8 har inte visat ÅÄ ÆÖØ korrekt. 
UTF18 samt UTF-BOM/UTF 8N format har fungerat korrekt sedan tidigare. 

29064, 
28604 

Förändrad 
funktionalitet 

Översyn och mindre korrigeringar i label/ledtexter allmänt och därutöver 
översyn av finska.  

29094 Bugg APV/v2 – klar arbetsorder 
När man satt en arbetsorder av typen FU till klar via API så har inte FU-
klockan hanterats korrekt 
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ARBETSORDER 
 

ID Klassificering Återkoppling 

28537 Förändrad 
funktionalitet 

Snabbrapportering, nu finns stöd för: 
 - Koppla en befintlig arbetsorder till ett befintligt ärende 
 - Se senast registrerade åtgärd/aktivitet 
 - Rensa tömmer nu även process och aktivitet 
 - Behörighet för uppdatera ek.klara arbetsordrar styr vilka arbetsordrar som  
   visas i dropdown för befintliga arbetsordrar 
 - Ämne, detaljer och tilldelad har felaktigt inte visas då man öppnat ärende 
   sektionen (bugg) 

28882, 
29120, 
29329 

Bugg Sök arbetsordrar med urval på vald placering 
Urval i autocomplete för placering har inte begräsning sökresultatet. 

28904 Bugg Sök arbetsordrar – feltyper 
Det har inte gått att lägga till feltyper till urval i sök arbetsordrar. Stöd för 
dubbelklick eller OK-knapp i sidan för välja feltyper har saknats. 

28980 Förändrad 
funktionalitet 

Arbetsorder följesedeln har kompletterats med telefonnummer till 
anmälaren (kund). 

29019 Bugg Om dokumentet skall visas i kundportal har inte satts i samband med 
signering av arbetsorder. Dokumenttypens inställning – ”Visa i kundportal” 
har inte blivit hanterad på det genererade dokumentet som skapas vid 
signering av arbetsorder. 

29020, 
29141 

Bugg Man har inte kunnat redigera åtgärdsrader på en arbetsorder. 
Redigera har felaktigt varit kopplat till inställning i administration -> Ekonomi 
och uppdatera pris och fakturainformation. Gällande behörighet styr 
rättigheter att redigera i kombination med status på arbetsorder. Om pris och 
fakturainformation uppdateras styrs utifrån inställning i administration såsom 
tidigare. 

29021 Bugg Fältet referens har inte lästs in när redigerat en åtgärd av typen lagerartikel. 

29047 Bugg  Se information på 29047 under Allmänt 

29086, 
29092 

Förändrad 
funktion 

Referensfältet på åtgärdsrader kopieras nu när man kopierar en arbetsorder 

29089 Bugg Prishantering på lagerartiklar – avvikande pris 
Vald valuta hanteras inte korrekt vid avvikande pris på lager på en artikel 

 Bugg Valutahantering på arbetsordrar 
Basvaluta har visats i totaler i stället för den aktuell valutan på arbetsordern 

29119, 
28560 

Bugg Sök arbetsordrar och för vy Åtgärder har inte de av användaren tidigare 
sparade rapportprofiler visats 

29128 Bugg Då man sätter en arbetsorder till Klar och man inte angivet, feltyp trots det är 
obligatoriskt, har ett meddelande informerat användaren om att arbetsorder 
inte kunnat sparats. Dock har inte alla datum rensats såsom förväntats i och 
med operationen inte kunnat fullföljas. 

29155 Bugg När man anger projekt på en befintlig arbetsorder har felaktigt signatur 
förändrats till ansvarig på projektet. 

29162 Bugg Prishantering på artiklar i prislistor med valuta. 
Omvandling till gällande valuta på arbetsordern har inte skett då priset 
hämtats från en prislista. 

29265, 
29270, 
29362 

Bugg Sammanställning 
 - Gruppering på aktiviteter eller projekt har givit felmeddelande 
 - Datumurval har inte hanterat klockslag i datum korrekt, vilket inneburit att 
   tid som redovisat i version 7 med klockslag på poster inte hanterat till och  
   med datum korrekt i urvalet.  
 - Begränsning till ett valt projekt har fortsatt visat alla arbetsordrar 
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29295 Förändrad 
funktion 

Innan version 7 har man kunnat återta en uthyrd utrustning direkt från 
arbetsorder. Denna funktion finns numera i listan med aktuella avtal. 

29301 Bugg Senast sett har uppdaterats då man sparat en arbetsorder även efter klar-
datum. Numera sätt ”Senast sett” för klar datum. 

29365 Bugg Beskrivningsfältet på åtgärdsrader har tidigare felaktigt omvandlat en 
apostrof ( ' )till ”\” 

29424 Bugg Snabbredovisning 
Katalogstruktur har tidigare inte visats i dropdown för åtgärder/aktiviteter 

29450 Bugg Kontroll angående om en placering eller ansvar skall användas i samband 
med skapande av en ny arbetsorder har felaktigt tagit hänsyn till 
systeminställning för om ansvar eller placering skall användas som kund för 
utrustning.   

 

BESTÄLLNING 

ID Klassificering Återkoppling 

29184 Bugg När man aktiverat ”Fakturahantering” har listan med beställningar innehållit 
två kolumner med samma namn – Status. Kolumn med indikationer för 
faktura heter numera Fakturastatus. 

29011, 
29097 

Bugg Att beställa har inte hanterat ”Behov” från patient & logistik modulen korrekt. 

 

INVENTARIER/SYSTEM 

ID Klassificering Återkoppling 

29029, 
29037 

Bugg Sök inventarier – Risktal 
Det kan inte gått att söka på inventarier med urval för risktal annat än ett 
specifikt risktal. 

29197, 
29231 

Förändrad 
funktion 

Kontroll införd så att man max kan kopiera en inventarie till 1000st nya 
inventarier. Meddelande visas om större värde anges. Tidigare visas fält för 
att anger Inv.nr samt serienummer automatiskt allteftersom man angav 
antalet. Numera måste man aktivt trycka på Enter eller knapp med pil-symbol 
för att generera rader för angivet antal. 

29247 Bugg Rapporten AO-Historik på kod har inte begränsat vilka arbetsordrar som skall 
visas, då man önskar begränsa med datumkontrollen i vilken användaren kan 
begränsa perioden. 

29316 Bugg Koppling till PeRMit ansökan 
Man har inte kunnat spara koppling till ansökan ifrån Medusa. 

 

LAGERARTIKLAR 

ID Klassificering Återkoppling 

29093 Bugg Under priser visas de prislistor vilken artikeln ingår, valuta har felaktigt alltid 
visats som basvaluta trots rätt pris set till valutan. Nu visas även rätt valuta. 
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PROJEKT 

ID Klassificering Återkoppling 

29291 Bugg Rapporten projektlista har inte visat belopp i fältet för antal. 

 

TILLÄGGSMODUL: HELPDESK / ÄRENDE 

ID Klassificering Återkoppling 

25356 Bugg Formatering POP3 
Vid inläsning av information från e-post i samband med ärende registrering 
och konversation för ärenden så har tabeller i html samt med vissa 
förutsättningar även tabbar inte hanterats korrekt vilket felaktigt inneburit 
”\t” visats. 

26021 Ny funktionalitet Stöd för OAUTH till EWS  
Tidigare har vi enbart haft stöd för BasicAuth till EWS/Office365. Numera 
finns stöd för OAUTH vilket innebär stöd för utökad konfiguration per e-post- 
kö med tillägg för ClientId, ClientSecret och TenantId. 

26021 Förändrad 
funktion 

Nu förändras krav på obligatorisk fält på en e-post kö utifrån om den är 
aktiverad eller inte. 

28426 Bugg ”Please wait” symbol slocknar inte då man går i på åtgärder fliken på ett 
ärende i kundportalen. 

28970, 
29036, 
29043, 
29098, 
29322 

Bugg Listkolumner i ärendelistor har felaktigt inte visas benämning, fabrikat, modell  

29302 Bugg Knappen för att kunna rapportera tid på ett ärende har inte visats korrekt i 
förhållande till status och antal öppna arbetsordrar. 

29304 Bugg Då man via plus-knapp (+) valt söka fram inventarie/system att lägg till på ett 
befintligt ärende har en felaktig begräsning i urvalet funnit utifrån eventuell 
kategorigrupp på användaren. Detta fel har funnits sedan 6.7x.  

29346 Bugg Vid användande av ärendemallar vid skapande av ärende har inte anmält 
datum samt registrerat datum registrerats på underärenden. 

29346 Bugg Vid användande av ärendemallar vid skapande av ärende som innehållit 
konfiguration för att stänga huvudärende baserat på status på underärende 
så har huvudärendet kunnat få fel initial status. 

29371 Bugg Ärendeformuläret i kundportalen har haft felaktig/otydlig label för fältet 
”Senaste svar”, tidigare stod det felaktigt ”Uppdaterad” 

29377 Bugg När man i Notifieringar velat skapa ärende så har inga ärenden skapats 

 

TILLÄGGSMODUL: KUNDPORTAL 

ID Klassificering Återkoppling 

28426 Bugg Se information på 28426 under Helpdesk/Ärende 

29371 Bugg Se information på 29371 under Helpdesk/Ärende 
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TILLÄGGSMODUL: PATIENT & LOGISTIK 

ID Klassificering Återkoppling 

28739 Bugg Historik som blivit loggad innan version 7 har tidigare inte visats. Numera 
finns stöd för att via en checkbox ange att man önskar se tidigare loggningar, 
detta då dessa generellt ger sämre prestanda att visa som standard. 

29011 Bugg Se information på 29011 under Beställning 

29090 Bugg Plocklista visar fel antal då det finns två eller fler rader av samma artikel på 
leveransordern. 

29137 Bugg Visning av historiska artikelförbruk i patient & logistik modulen har varit 
långsam 

29351 Bugg Beräkning av pågående leveransordrar har inte hanterats korrekt, vilket 
påverkat plocklistor (delleveranser) samt Att beställa  

 Bugg  

 Bugg  

 

TILLÄGGSMODUL: EKONOMI 

ID Klassificering Återkoppling 

29296 Bugg Rapporten Fakturaunderlag/AO har visat felaktigt data i fältet Referens. 
Istället för Referens (anmälare) såsom tidigare visades Referens (kund). 

29452 Bugg Dubbelklick på knappen ”Generera fakturaunderlag” har kunnat skapa 
dubbletter av poster i fakturaunderlaget. 

 

TILLÄGGSMODUL: BI-ANALYTIC 

ID Klassificering Återkoppling 

28638 Ny funktionalitet Numera kan inställning göras för timeout tid i BI-Reports och BI-Analytics via 
konfigurationsfil. Förvalt är samma tid som för Medusa. 

 

TILLÄGGSMODUL: BYGG & FLYTT 

ID Klassificering Återkoppling 

29201 Förändrad 
funktion 

Autocomplete för att välja utrustning till produktfunktion visar inga poster. 
Numera visas ett tydligt meddelande att man måste använda plus-knapp (+) 
för att välja utrustning då det saknas angiven kod/koddel på 
produktfunktionen.  

29443 Bugg Sök funktioner 
Vid urval baserat på status så har inte rätt poster visas i vy = investering, 
oavsett angiven status har alla poster visats. 

 

 


