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Allmänt 
 
Denna version innehåller ett antal förbättringar i kundportalen som vi önskar göra Er extra 
uppmärksamma på, då de påverkar alla användare i kundportalen. Den störst förändringen 
gäller sök utrustning, där urvalen är uppdelade i flera nya flikar. Generellt så har 
kundportalen fått bättre urvalskriterier, stöd för inventering, bättre överskådlighet för FU 
och arbetsordrar. 
 
Övriga större nyheter. 
 

• Utökat stöd för autentisering genom att utnyttja OpenID Connect. Det ger fler 
möjligheter för olika IDM-lösningar att validera användare till Medusa.  

• Separerat distribution av versioner för BI-Report och BI-Analytics. Detta kommer 
förbättra möjligheter kring releasemanagement kopplat till produkterna från Logi 
Analytics 

• Signeringsfunktion för arbetsordrar kan hantera signering direkt i tablet. 

• Inställning för säljandeenhet på arbetsordrar, förbättrar stödet kring arbete för olika 
enheter av samma person. 

• Prestandaförbättrande kring sökningar samt sortering av listor 
 

 
 
Systemkrav – version 7.01.00 
För användande av version 7.01.00 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 nedanstående nya behörigheter införts. 
 

• Inventera                                  Inventarier (Kundportal) 

Styr om användare får inventera utrustningar i kundportalen 

 
Nya systeminställningar 
I denna version har följande systeminställningar införts: 
 
System valuepair: 

   

Inga förändringar i system valuepair  
 

Stödtabeller 
 
  Inga förändringar i stödtabeller  
 
Systeminställningar: 
 

• Använd alltid arbetsorderns säljare för prissättning    

Stöd att ange om säljare alltid skall tas från angiven säljandeenhet på arbetsordern. 
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FUNKTIONSÄNDRINGAR I VERSION 7.01.00 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

29791 Ny funktionalitet Nu distribueras inte den senaste versionen av tilläggsmodulerna BI-Reports 
och BI-Analytics med i samma uppgraderingspaket som resterande delar av 
Medusa.  
Ett separat uppgraderingsverktyg kommer finnas för dessa som möjliggör 
annan release cycle för dessa jämfört med Medusa-versionerna. Förändringen 
reducerar även storleken på distributionen av Medusa-versioner och därmed 
även installationstiden.  

29854 Bugg Redovisningen av FU för alla har inte visats korrekt på första sidan om man 
varit kopplad till filter. Alla har inte tagit hänsyn till filter. 

28756 Ny funktionalitet Genomgång har skett av alla rapporter för att möjliggöra bättre 
versionshantering och stöd kring kundanpassning av standardrapporter. 

30067 Förändrad 
funktionalitet 

Stödet kring deep-linking, dvs möjligheten att t.ex. från ett e-postmeddelande 
komma direkt till ett ärende i Medusa, har tidigare varit case-sensitve i java-
script där länk hanteras.  

29822 Förändrad 
funktionalitet 

Översyn har skett för samtliga teman i Medusa med avseende på kontraster 
och läsbarhet. 

29615 Förändrad 
funktionalitet 

Språkförbättringar har skett, främst på norska. 

29570 Förändrad 
funktionalitet 

Snabbsök är förbättrad och hanterar nu även sökning på tidigare inmatat 
värde vid tryck på enter. 

29916 Bugg En felanmälan har fortsatt visats efter det att man skapat en arbetsorder. 
Detta gäller endast de som inte använder helpdesk-modulen. 

29841 Förändrad 
funktionalitet 

Prestandaförbättrade åtgärder för sök och visa listor är generellt genomförda. 
Dessa påverkar även sortering av listor. 

29176 Ny funktionalitet Nu finns en inställning om man önskar att säljande enhet på arbetsorderrader 
till en arbetsorder hårt skall styras från den på arbetsordern angivna säljaren 
eller såsom tidigare utifrån säljare regler då arbetsorderraderna skapas 
baserat på signatur m.m. 

29831 Förändrad 
funktionalitet 

Förändrat hantering kring att se tidigare använda AO-prefix under 
systeminställningar – arbetsorder. Tidigare visades samtliga tidigare använda 
AO-prefix direkt på sidan. Nu finns en knapp för att visa dessa. 

27607 Ny funktionalitet Stöd för Fluke-lösning OneQA finns i denna version, utan att ytterligare 
komponenter manuellt behöver läggas till av Softpro. Såsom det behövts 
sedan stödet för OneQA infördes i version 7.0. 

29699 Bugg Autocomplete för att välja utrustning (inventarie/system) som används på 
flera ställen i Medusa, bl.a. nytt ärende/redigera ärende samt hyra lån av 
inventarie har haft problem med timeout. 

29676 Ny funktionalitet Stöd för autentisering/inloggning genom att utnyttja ramverket OAUTH med 
OpenID Connect till Medusa.  
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ARBETSORDER 
 

ID Klassificering Återkoppling 

28216 Bugg Det har gått att rapportera tid på ett projekt som inte varit låst för 
tidsredovisning med datum på åtgärder på en arbetsorder efter slutdatum på 
projektet. 

28499 Ny funktionalitet Nu går signatur-funktionen på en arbetsorder att använda direkt på en enhet 
(tablet etc.) direkt med fingret utan behöva använda mus. 

29176 Ny funktionalitet Nu finns en inställning om man önskar att säljande enhet på arbetsorderrader 
till en arbetsorder hårt skall styras från den på arbetsordern angivna säljaren 
eller såsom tidigare utifrån säljare regler då arbetsorderraderna skapas 
baserat på signatur m.m. 

29358, 
29633 

Bugg Om man i AO-wizard valt ett eller flera FU direkt genom att klicka på 
checkbox för att markera alla FU, så har ikon för AO-typ inte ändrats till FU i 
wizarden, även om arbetsordern som skapts fått korrekt AO-typ. 

29520, 
29601 

Bugg Sparade rapportprofiler har inte innehållit korrekta listkolumner, dvs de valda 
då man sparade rapportprofilen. Detta gäller rapportprofiler skapade innan 
övergång till version 7 som varit felaktiga sedan dess.   

29566, 
29569, 
29732,  

Bugg Totalerna för interna och externa åtgärder på en arbetsorder har inte 
hanterat valuta korrekt, vilket kunna inneburit felaktig valuta och belopp 
visats då man haft annan valuta än basvalutan på arbetsordern. 

29896, 
29896 

Bugg Översyn har skett avseende beräkning av totaler som används för att snabba 
uppvisning i listor samt värden på utrustningar från summerade värden från 
interna och externa på en arbetsorder. Totalerna som visats för interna och 
externa åtgärder på en arbetsorder har kunnat visa felaktigt värde, detta har 
dock inte påverkat faktureringen eller redovisade belopp för arbetsordern.  

29599 Bugg När man kopierat en arbetsorder med last seen/inventerat datum så har inte 
kopiornas utrustningar fått uppdaterat datum för last seen/inventerat. 

29634 Bugg Symbolen för extern service i arbetsorderlistorna har inte visat senaste 
tillfället för extern service och retur har inte kunnat utföras därifrån. 

29672 Bugg När man makulerat en arbetsorder har kopplat ärende fått förändrad status 
(avslutat) 

29744 Bugg När man redigerat en åtgärdsrad med en artikel kan man ha fått en felaktig 
varning för negativt saldo, kontroll kring saldo sker nu bara då antalet 
förändras. 

29863, 
29930 

Bugg När man avslutat en arbetsorder kopplad till ett ärende, ges möjlighet att 
skicka e-post till relevanta e-postmottagare, checkbox för handläggare har 
felaktigt inte varit styrt utifrån inställningen för aktuell handläggare på 
aktuellt ärende. Nu är värdet förvalt utifrån handläggarens inställning på sin 
användare. 

29886 Bugg UniqueKey värde på poster i arbetsordertabeller har felaktigt kunnat bli 
förändrat av systemet självt. 

29916 Bugg En felanmälan har fortsatt visats efter det att man skapat en arbetsorder. 
Detta gäller endast de som inte använder helpdesk-modulen. 

29731 Bugg Att beställa har inte direkt utan endast via broker-tjänst visat artiklar efter 
man förbrukat en artikel på en arbetsorder och uppnått beställningspunkt.  
Nu sker det direkt utan fördröjning. 

29933 Bugg Om man på en åtgärdsrad önskat gör uttag på artiklar med decimaler och 
istället använt . (punkt) så har värdet behandlats som heltal utan decimal. 

29941 Bugg När man redigerat en åtgärdsrad på en arbetsorder och bytt datum har 
felaktigt omläsning skett som kunnat påverka faktureringsflagga och antal.  

30014 Bugg Ikon (uggla) för att se kompetenser kopplade till utrustning på arbetsordern 
har felaktigt inte visats sedan version 7.00.00 
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30087 Förändrad 
funktionalitet 

Prestandaförbättringar har skett kring sök och redigera arbetsordrar. 

 

BESTÄLLNING 

ID Klassificering Återkoppling 

28748 Bugg Felaktig och otydlig ikon har visats då man i samband med att man mottager 
en artikel med batchhantering har möjlighet att lägg till en ny batch. 

29635 Bugg Checkbox för att markera en eller flera artiklar att mottaga samtidigt och 
direkt vi knappen mottaga på en beställning har felaktigt saknats för ej 
lagerartiklar (fritext artiklar).  

 

INVENTARIER/SYSTEM 

ID Klassificering Återkoppling 

29733 Bugg Sök inventarier och Sök system har inte urval baserat på MAC-adress gett 
sökresultat 

28008, 
29632 

Bugg AO historik på kod har inte tagit med arbetsordrar utan åtgärder, dock är 
fortsatt datum urvalet baserat på åtgärdsdatum varför endast arbetsordrar 
med datum visas då datumurval görs. Ett förtydligande kring att datum avser 
åtgärdsdatum har skett. 

29731 Bugg Att beställa har inte direkt utan endast via broker tjänst visat artiklar efter 
man förbrukat en artikel på en arbetsorder och uppnått beställningspunkt.  
Nu sker det direkt utan fördröjning. 

 

FU (FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL) 

ID Klassificering Återkoppling 

29854 Bugg Redovisningen av FU för alla har inte visats korrekt på första sidan om man 
varit kopplad till filter. Filter har inte begränsat värdet för ALLA. 

29865 Bugg Listan ALLA FU har inte hanterat filter korrekt, filter har inte begränsat listan 
ALLA FU. 

29646 Bugg Redovisning av grupp på första sidan har varit korrekt, men då man navigerat 
till posterna för gruppen har urvalet skett mot gruppen på utrustning i stället 
för gruppen på FU. 

29376 Förändrad 
funktionalitet 

FU översikten på första sidan har förbättrats avseende kontraster och färger 
för staplar samt texter. Bland annat så visas numera vitt text på rödstaplar. 

28706 Ny funktionalitet Nu finns stöd att när man returnerar en utlånad/uthyrd utrustning och man 
anger att man skall skapa ett enstaka FU även möjligheten att skriva en 
kommentar som läggs till på beskrivningen för FU tillfället. 

 

GRUNDREGISTER 

ID Klassificering Återkoppling 

29893 Bugg När man skapat nya FU-mallar direkt på en ny skapad kod, så har inte listan 
med FU-mallar uppdaterats och visat de nya FU-mallarna 

29554 Bugg Prislistor har inte visat standardpris korrekt när man haft pris angivet i annan 
valuta än basvalutan. Nu visas korrekt pris för artikeln från aktuellt lager, 
alternativt artikelsförsäljningspris omräknat i aktuell valuta. 
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29467 Bugg Dokument som kopplats till en leverantör har inte visats direkt i listan för 
dokument utan man har behövt öppna leverantören på nytt. 

 

PROJEKT 

ID Klassificering Återkoppling 

28216 Bugg Det har gått att rapportera tid på ett projekt som inte varit låst för 
tidsredovisning med datum på åtgärder på en arbetsorder efter slutdatum på 
projektet. 

 

TILLÄGGSMODUL: HELPDESK / ÄRENDE 

ID Klassificering Återkoppling 

29672 Bugg När man makulerat en arbetsorder har kopplat ärende fått förändrad status 
(avslutat) 

29724 Bugg Registreringstid för ärenden har felaktigt inte hanterat stöd för olika 
inställningar av culture vilket gett fel vid spara ärende för bl.a. fi-FI som 
culture 

29434 Bugg När man skall söka fram och ange huvudärende på ett ärende så har 
listkolumnen för huvudärende visat värde -1 om huvudärende saknats. 

 

TILLÄGGSMODUL: KUNDPORTAL 

ID Klassificering Återkoppling 

27483, 
20583 

Ny funktionalitet Listorna pågående arbeten och färdiga arbeten har fått nedanstående nya 
listkolumner:  
Fabrikat, modell, handelsnamn, Alt. namn, Ansvar (inv), Ansvarnr (inv), AO-
typ, Deb.ansvar, Deb.ansvarnr, Klar, Ek-klar, Plac.nr (inv), Placering (inv), 
Placering 

29906 Ny funktionalitet Sök utrustning och vår utrustning är omarbetat och är numera uppdelad i 
olika flikar för att förenkla för användarna med tydligare uppdelning och fler 
möjligheter. 
 
Nya flikar: 
 - Allmänt 
 - Ansvar 
 - Placering 
 - Datum 
 - Övrigt 

29906 Ny funktionalitet Sök utrustning och vår utrustning har nya sökmöjligheter 
 
Fälten benämning, fabrikat, modell/handelsnamn har numera autocomplete 
fält som hjälper användaren med befintliga värden utifrån valt sökkriterie (sök 
bland mina/sök bland alla). Fält för att söka på exakt UDI värde har införts. 
 
Ansvar och placering har utökats med stöd för att välja ansvar via ansvarsträd 
och urvalssökning av ansvar. Dessutom har nya fält för att söka på alla 
inställda nivåer införts. 
 
Under datum har Inventerad datum from och tom införts. 

29906 Ny funktionalitet Nya listkolumn: Inventerad 
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29907 Ny funktionalitet Stöd är infört för användaren i kundportalen själv ska kunna inventera och 
ange senast sett datum per utrustning. 
 
Under fliken Uppföljning finns nu stöd för att se senaste inventering samt 
vem som utfört den. Ny funktionsbehörighet styr vilka som kan genomföra 
inventering. 
 
Inventering kan utföras per utrustning eller för flera utrustningar samtidigt 
från vår utrustning eller sök utrustning.  

• På en enskild utrustning under fliken Uppföljning visas knapp för att 
inventera om användaren har behörighet. 

• Under sök-/vår utrustning finns stöd för att markera en eller flera 
utrustningar samt därefter i toolbaren finns knapp inventera styrt 
utifrån funktionsbehörigheten. 

29908 Ny funktionalitet Nu finns stöd i kundportalen att se FU-färgen per utrustning både inne på en 
utrustning samt i listan aktuella FU.   

29909 Ny funktionalitet Ny flik är införd under utrustningen för att visa ärenden relaterade till 
utrustningen. 

 

TILLÄGGSMODUL: PATIENT & LOGISTIK 

ID Klassificering Återkoppling 

29713 Bugg Listan med förbrukade artiklar på en patient har felaktigt grupperats per lager 
och samma artikel har därför kunnat visas flera gånger. 

29946 Bugg Listorna pågående leveranser under flikarna utrustning och artiklar på en 
patient har felaktigt innehåller leveranser med status fullförd. 

28706 Ny funktionalitet Nu finns stöd att när man returnerar en utlånad/uthyrd utrustning och man 
anger att man ska skapa ett enstaka FU även möjligheten att skriva en 
kommentar som läggs till på beskrivningen för FU tillfället. 

 

TILLÄGGSMODUL: EKONOMI 

ID Klassificering Återkoppling 

29936, 
30060 

Bugg Urvalet för att visa arbetsorder med eller utan åtgärder som ska faktureras 
har visat felaktigt resultat. Nu visas endast arbetsordrar utan någon 
fakturerbar åtgärd då man väljer ”Visa arbetsordrar med icke fakturerbara 

åtgärder” 

29793, 
29903 

Bugg Arbetsordrar utan rader, dvs utan åtgärder/aktiviteter kommer ej med i 
resultat för visa ”Visa arbetsordrar med icke fakturerbara åtgärder” 

 

TILLÄGGSMODUL: BI-ANALYTIC 

ID Klassificering Återkoppling 

29856 Ny funktionalitet Nya fält i BI-Analytics är införda i nedanstående tabeller. 
Delivery: Reference, Batch 
Patient Contract Row: Reference 
Rental Contract Row: Reference 
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TILLÄGGSMODUL: BYGG & FLYTT 

ID Klassificering Återkoppling 

30088 Förändrad 
funktionalitet 

Prestanda förbättrade åtgärder är genomförda för att sök funktioner med 
listvisning investeringar samt sökningar och navigering avseende 
strukturträdet. 

30089 Bugg Sök funktioner med urval baserat på status visas inte för listval = investeringar 
men fungerar för listval = flytt 

28022, 
30149 

Förändrad 
funktionalitet 

Numera skapas vid navigering från struktur till sök funktioner stöd för exakt 
sökning på nivå i struktur i och med att samtliga nivåer läggs in som urval. 

 

 


