Release Notes
2018 KVARTAL 4
Vad är nytt i Easy Planning
Ny kvartalsuppdatering, vi rekommenderar alla att göra denna uppdatering.
Uppdateringen gäller även för er som använder Access då versionen stöder både Access och SQL databaser.
Planerar ni att byta till SQL så finns en migrering inbyggd i programmet. Uppdatera först programmet till
senaste version och migrerar sedan databasen till SQL.
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Ny funktion, markera aktivitet (highlight) via höger musval, även flera rader. Texten på markerade
rader visas i rött på skärm och utskrift.
Nytt val Skriv ut anteckningar, under Verktyg-Alternativ (fliken utskrift). Skriver ut anteckningar på
sista sidan, gäller gantt scheman.
Nytt val Sortera kategorier efter namn, under Verktyg-Underhåll. Gäller formulär ny aktivitet. Välj
sortera manuellt eller efter namn.
Användare med behörighet 4 (och 5) kan ändra aktivitetsnamn direkt utan formuläret. Klicka två
enkelklick i kolumnen Aktivitet för att editera.
Kategorilista för filter och formulär är nu sorterad i bokstavsordning.
Sortering och färg på projektledare utgår i underhållsmenyn.
Knappen Visa alla utan resurser filtrerar bort milstolpar.
Filter Visa alla med/utan resurs hittar resurser även om en summary task är minimerad.
Export till Excel och rapporter med export sparar data i en CSV-fil, filen kan användas om Excel saknas
på den server som EP körs på.
Dubbelklickar man på en projektrad så öppnas alla projekt och underliggande projekt (Summary Task)
helt, från markerad rad och nedåt.
Vid nollställning av filter återställs tidfönstret om man filtrerar på projekt (autozoom återställs).
Outlook synk görs alltid med start en månad bakåt.
Man kan toggla order/offert med höger musval, även val av flera projekt samtidigt.
Om internetanslutning saknas kan helgdagar ändå uppdateras om filen helg.txt kopieras till data
mappen.
Funktionen ta bort äldre aktiviteter behåller aktiviteter i projekt om projektets slutdatum är nyare än
vald gräns.
Ny aktivitet i Outlook med kategori sätter kategori i EP.
Funktionen "Ersätt resurs" ändras så användare med behörighet 4 kan byta resurser i ett projekt.
Behörighet 5 krävs för att ersätta (byta ut) en resurs på alla aktiviteter i alla tabeller.
Om SQL rättigheter att skapa tabeller saknas får man nu ett felmeddelande.
Ny funktion beräknar resursbeläggning för alla resurser. Data sparas i databasen i tabell tblWorkload.
Aktiveras via Tidplan.ini, EnableWorkload=1. Funktionen startar automatisk en gång per dag av första
användaren denna dag och databasen uppdateras. Summerar beläggning och frånvaro per dag under
42 dagar (6 veckor), med start veckan före aktuell vecka.
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Markera aktivitet
Du kan markera en eller flera rader, högerklicka och välja markera aktivitet, så visas aktivitetsraden i röd text
på skärm och utskrift. Gäller för alla användare som har behörighet 4 eller 5.

Skriv ut anteckningar
Vid utskrift av valfritt gantt schema kan man få med anteckningar. Anteckningarna skrivs ut på sista sidan. Du
aktiverar funktionen under Verktyg-Alternativ, fliken Utskrift.

Sortera kategorier efter namn
Kategorilistan som finns i formuläret Ny aktivitet kan nu väljas att visas sorterad eller i den ordning man
manuellt sorterat dem. En del användare vill ha kategorierna efter vilka som används mest först och andra vill
ha listan sorterad efter namn. Inställningen görs i underhållsmenyn, fliken kategorier.

Ändra aktivitetsnamn direkt
Nu kan både användare med behörighet 4 och 5 direkt ändra aktivitetsnamn i ganttvyn. Enkelklicka 2 ggr i
kolumnen aktivitet så visas ett inmatningsfält där aktivitetsnamnet kan ändras.

Outlook synkning
Synkning görs nu alltid med start 1 månad bakåt. Innebär att om man flyttar fram en aktivitet från föregående
vecka till denna vecka kommer aktiviteten att hittas och synkas. Tidigare skapades en ny aktivitet.
Man kan skapa en ny aktivitet i Outlook och välja kategori. Om samma kategorinamn finns i EP så sätts denna
kategori.
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Åtgärdade fel, version 8.74 – 8.86
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Går inte att flytta projekt mellan två tabeller, inget händer.
Filter kategori fungerar inte för resursvyn.
Höger musval på en återkommande eller delad aktivitet väljer första posten som visas istället för den
markerade.
Gäller höger musval för val av kategori, resurser, startdatum, bundling samt toggla prel.bokad/bokad.
Kategori filter fungerar inte i resursvyn om SummaryRef ej är tilldelad ett värde (=NULL). Gäller endast
för äldre databaser som har migrerats till 8.xx.
Kan inte skapa ny SQL databas, visar istället att man inte kan logga in.
Om en databas skapas manuell på SQL servern skapas inte systemtabellerna. Detta medför fel vid
migreringen.
Om man visar beläggning i procent per månad och beläggningen är mellan 100% och 101% visas ingen
färg.
Om tabellnamn har angivits med underscore (Thomas_1234) hämtas inte exchangenamn när ett
schema öppnas. Sparar man schemat försvinner då inmatat Exchange namn.
Felkod -2147217904 när beläggning ska visas om fältet InternRef saknas. No value given for one or
more required parameters.
Markerar man många rader och tar bort poster fungerar inte Ångra, Gör om i Access. CursorLocation
måste vara Server för Access.
Efter kvittering i resursvyn blir uppdateringen 10x långsammare. Återställs när man klickar på en ny
post. VIKTIG UPPDATERING.
Klickar man på en stapel i resursvyn och sedan på DELETE knappen på tangentbordet blir fel post
markerad vid borttagning.
Väljer man 2 kategorier på en ny bokning i Outlook sätts inte kategori i EP. Orsaken är att
kategorifältet i Outlook innehåller två namn med semikolon mellan (kategori1; kategori2). Åtgärdat så
att en kategori i taget jämförs. Sätter den kategori som matchar i EP.
Felkod 3265 i rutin VisaStapelArbTid pga att fältet SerieTyp saknas i det recordset som skickas till
rutinen.
Felkod 94 i rutin RitaSummary om filter används och fält SumPlan eller SumArb är null.
Vid start av programmet första gången hänger det sig om man inte väljer ett schema under öppna
schema.
Felkod 380 vid flytta projekt mellan 2 tabeller om projektet består av bara en aktivitet.
Offert som kvitteras visas i färg, ska vara transparant.
Ny aktivitet med start eller slut på helgdag markerar inklusive helgdagar.
Startar man 2 instanser av EP så maximeras den första instansen och den andra avslutas. Tidigare
maximerades inte första instansen.
Markera och kopiera ett WBS steg, klistrar in på raden under markerad med WBS nummer + 1.
Flytta projekt till annan tabell, endast första aktiviteten blir tilldelad resurs. Gäller flytta från resurs till
kopplad tabell.
Bundling söker även på borttagna aktiviteter och Summary=1, fel antal visas vid flytta.
Programmet kraschar när man klickar på scrollbaren i resursvyn (page up/page dn). Gäller endast
Windows Server.
Om ett projekt har status borttaget men det finns aktiviteter som inte är kvitterade visas projektet
trots att det är borttaget.
Val av behöriga per tabell sparas ej i databasen, gäller enbart Access.
När man väljer filter projektledare och klickar på en bokstav för att välja projektledare efter första
bokstaven så triggas funktionen ändra aktivitetsnamn/projekt (editera namn direkt i kolumn aktivitet).
Detta gäller enbart användare med behörighet 5.

Release 2018-11-19

Easy Planning 8.86

3

