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Allmänt 
 
Denna version innehåller bugfix rättningar samt prestandaförbättringar till version 7.01. 
 
 
Systemkrav – version 7.01.01 
För användande av version 7.01.01 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 införts. 
 
 
Nya systeminställningar 
I denna version har följande systeminställningar införts: 
 
System valuepair: 

   

Inga förändringar i system valuepair  
 

Stödtabeller 
 
  Inga förändringar i stödtabeller  
 
Systeminställningar: 
 

Inga förändringar i systeminställningar  
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RÄTTNINGAR I VERSION 7.01.01 
 
 

ID Klassificering Återkoppling 

27227 Bugg Översyn av teman efter små estetiska fel funna i EARTH-temat.  

29396 Bugg I arbetsorderlistor har ikonen för att tidsredovisa visats på rader/arbetsordrar 
som haft status ”Faktureringsunderlag”  

23353 Bugg Felmeddelande har visats då man öppnat en inventarie/system som haft 
väldigt många relationer i kombination med många dokument på de olika 
relaterade inventarierna/systemen. 

30190 Förbättrad 
funktionalitet 

Prestandaförbättrade åtgärder på formulär såsom inventarier, system, 
arbetsorder, ärenden, projekt med flera, då man öppnar/laddar dem.  

30226 Bugg Summarad för försäljningspris på en arbetsorder har kunnat visa fel värde när 
valuta hanterats. Felet har endast varit relaterat till visningen direkt på 
arbetsordern. 

30465 Bugg Kundanpassade rapporter som inte byggt på en befintlig rapport i produkten 
har inte fungerat i version 7.01.00 

30523 Bugg Prestandaproblem att öppna/ladda en arbetsorder 

30549 Bugg Arbetsorderföljesedeln har kunnat visa fel storhet och enhet på 
åtgärder/aktiviteter då dessa felaktigt endast hämtas från inställningarna för 
extern även för interna åtgärder/aktiviteter sedan version 7.01.00 

30562 Bugg Elsäkerhetsrapporter från BTV har inte visats korrekt då dessa blivit 
nedladdade och koppling till XML-stylesheet saknats. 

30567 Bugg Fliken Förebyggande underhåll på en arbetsorder har inte kunnat visats utan 
ett felmeddelande då man använt Medusa utan helpdesk-modulen efter 
version 7.01.00 
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