Release Notes
2019 KVARTAL 3
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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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Om default inte är hela dagen och ny aktivitet visas sluttid 16.00.
Flera filtrerade listor kan visas på gruppnivå.
Nytt sökfält för resursnamn i resursfliken.
Autozoom på projektledare tas bort.
Ny kolumn Deadline i ganttvyn.
Deadline visas på återkommande, även utskrift.
Texten 'Aktiviteten är låst' följer med till Outlook vid synkning.
Väljer man en kategori i Outlook sätts samma kategori i EP om namnen är lika.
Ny inställning för projektmallar, välj mellan behörighet 4 eller 5.
Ny progressbar i formulär för sökning i databas.
Nytt sökfält 'Skapad av' i sökning i databas.
Projektfilter, uppdaterar listan 4 ggr snabbare.
Projektöversikt, uppdaterar listan 4 ggr snabbare. Ny progressbar.
Projektöversikt, knappen 'visa gantt' kan nu visa alla projekt. Tidigare fick man 'projektet finns ej i
detta schema'.
Autoimport körs enbart för en utvald användare med behörighet 5. Väljs i underhållsmenyn, fliken
Import.
Sökfilter i projektöversikt söker på både projekt och tabell. Flera sökord med mellanslag = AND.
Ett sökord = söker på projekt eller tabell, två sökord = söker på projekt och tabell.
Vid flytta hela projekt så flyttas inte återkommande till nästa lediga arbetsdag.
Ny kolumn i projektöversikt visar tilldelade resurser per aktivitet.
Snabbare att exportera alla projekt.
Ny knapp uppdatera referenser, används när ett schema döps om eller tas bort.
Man kan ha flera dokumentlänkar i projekt.
Sökfilter för projektledare, flerval med semikolon.
Sökfilter för resurser, nu med flerval (semikolon). Resursfliken ny aktivitet.
Resursbehov visas i tooltips.
Resursbehov visas med en decimal istället för avrundning uppåt.
Statistik för Outlook användande av EP, kräver Syncmaster. Ny tabell tblOutlookStat.
Räknar antal nya, ändrade och kvitterade som görs av användare i Outlook. Med filter och
exportfunktion.
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27. Lås projekt, flera projekt kan väljas samtidigt. Aktiviteter i ett projekt och hela projektet kan inte
flyttas. Resurser kan inte ändras.
28. Efter att filter har nollställts återgår vyn till senaste vy. Gäller efter högerklick, visa projekt.
29. Flytta helt projekt med dra/släpp flyttar alla aktiviteter x antal arbetsdagar.
30. Export av projektlista till fil. Både manuellt från projektöversikten och automatiskt vid start av EP 1
ggr/dag. Startas via nyckel [Workload] i Tidplan.ini EnableWorkload=1.
31. Outlook statistik, visar bara de resurser som uppfyller villkor för alla veckor i perioden. Flera perioder
1-4 veckor, 8 veckor.
32. Outlook statistik, knapp för föregående och nästa vecka.
33. Sök i databasen, nytt fält dokument. Söker i dokumentlänkar.
34. Underhållsmenyn, ny knapp Dokument. Sök och ersätt text i dokumentlänkar.

Nytt sökfält för resursnamn i resursfliken
Har man många resurser med liknande namn underlättar det att kunna filtrera fram ett resursnamn.

Ny kolumn i ganttvyn
Ny kolumn Deadline (även för återkommande)
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Nytt för synkning med Outlook
Texten ‘Aktiviteten är låst’ följer med vid synkning, under anteckningar.
Väljer man en kategori i Outlook sätts samma kategori i EP om kategorin finns i EP. Ex Har man en
frånvarokategori för sjuk kan man lägga till en bokning i Outlook med kategorin Sjuk och denna kommer då att
synkas till EP med markeringen Frånvaro satt.
Via projektöversikt kan man skapa en projektlista på alla aktiva projekt. Listan kan man sedan använda för att
lägga till nya aktiviteter i ett befintligt projekt från Outlook.
Från Outlook kan användaren :
-

Lägga till nya aktiviteter. En aktivitet utan ett projekt läggs till i resurstabellen i EP. Anger man
projektnamnet under Plats i Outlook så läggs aktiviteten till under projektet. Normalt i en kopplad
tabell och resursen blir tilldelad.

-

Ta bort aktiviteter. Är det en aktivitet från en kopplad tabell är det tilldelad resurs som raderas, inte
aktiviteten.

-

Ändra aktiviteter, flytta eller lägga till information. Väljer man kategori sätts samma kategori i EP om
kategorinamnet finns.

-

Kvittera aktiviteter. Gör man genom att lägga till #, klar, klart, -klar eller -klart sist i aktivitetsnamnet
och sparar. Vid nästa synkning kommer aktiviteterna att kvitteras i EP.

Outlook statistik
Är ni en större organisation finns nu en statistik funktion för Outlook användandet. Vid varje synkning
summeras antal nya, ändrade och kvitterade aktiviteter som görs av användaren via Outlook. I efterhand kan
man filtrera på de användare som inte använder Outlook för planeringen under en kortare eller längre period.
Perioden kan vara 1-4 veckor eller 8 veckor och användandet kan filtreras på tex inget användande.

Sökning i databas
Nya sökfält Skapad av samt Dokument. Dokument innehåller de dokumentlänkar som läggs till på projekt eller
aktiviteter.

Dokumentlänkar
I underhållsmenyn, knappen Dokument, finns en funktion för att söka och ersätta en text i alla
dokumentlänkar. Används om man angivit länkar med UNC adress till en server och servern senare byts ut. Den
gamla UNC adressen kan då ersättas av en ny UNC adress i samtliga länkar i alla tabeller.

Flera dokumentlänkar till projekt
Man kan nu ha flera dokumentlänkar till ett projekt på samma sätt som för en aktivitet.
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Projektöversikt
Knappen ‘visa gantt’ kan nu visa alla projekt. Tidigare kunde man få ‘projektet finns ej i detta schema’.
Det finns en ny kolumn för resurser.
Sökfilter kan användas för både projekt och tabell. Flera sökord anges med mellanslag.
Ett sökord = Sök Projekt eller Tabell.
Två sökord = Sök Projekt i angiven Tabell.

Autoimport
Autoimport körs nu enbart av en utvald användare med behörighet 5. Importen aktiveras varje minut och finns
det filer i importkatalogen kommer dessa att importeras helt automatiskt. Då importen körs regelbundet är det
lämpligt att autoimport körs från en exta dator som enbart används för autoimporten.
Utöver autoimport kan man manuellt starta en import eller en export via menyval i EP. Det finns även en
importguide där man stegar igenom guiden för att göra en import. Importguiden sparar man som en mall och
kan sedan användas vid autoimport eller manuell start av en import via menyval.

Lås projekt
För att undvika att man av misstag flyttar eller byter resurser kan man låsa ett projekt. Låsningen gäller då för
alla aktiviteter i projektet. Högerklicka på projektraden och välj lås projekt. Projektraden visar då med en
symbol att den är låst. Du låser upp projektet igen på samma sätt.
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Åtgärdade fel, version 8.99 – 9.09
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Spara i schemabyggaren nollställer val av projekträknare.
Restrict filter Categories används inte. Optimering vid synkning med Outlook.
Man kan inte 'spara som ny projektmall' med behörighet 4.
Markering av flera rader nollställs ej efter flerval om man inte klickar på en ny rad utan väljer
piltangent ner/upp för att byta rad.
Vid synkning hittas inte kategori om flera kategorier anges i Outlook, separerar på semikolon, ska var
kolon.
Synkning kan ge felkod om startdatum är en sträng, ska var date som datatyp, gäller olAppt.start.
Starta EP från bildskärm x kan hamna utanför skrivbordet om man stänger EP på en skärm med flera
bildskärmar och startar på en annan arbetsplats med annan konfiguration av skärmarna.
Projektöversikt är låst och visar inte aktiviteter när man markerar ett projekt.
Flytta fram avtalade tider (med klockslag) frågar/hoppar inte över helgdagar.
Vid kvittera återkommande får man fråga om kvittera, finns det bara en återkommande före idag får
man ändå frågan 'Vill du kvittera återstående fram till idag'.
Kategorinamn får inte innehålla komma eller semikolon då Outlook använder detta tecken vid flerval
av kategorier (gäller språk engelska, svenska har semikolon som separator). Se
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International value sList.
Räknare för aktiva aktiviteter eller projekt visar fel värde. Filtrerar ej på interna och Deleted med
nollvärde.
Återkommande läggs till även på röda dagar. Ändras så veckointervall (Mån-Fre) inte bokar på röda
dagar.
Rutinen 'Numrera om WBS' för projekt startar inte.
Aktivitet som flyttas mellan två projekt eller mellan två tabeller med dra och släpp får fel referenser
ibland.
Länkad milstolpe ritar en dag för långt, gäller start milstolpe.
Ångra, gör om fungerar inte.
Väljer man registrera inte på frågan vid omplanering så sparas ändå omplaneringen i rapporten.
Ändrar man anpassad text på planerad så visas inte den nya texten i ganttvyn och formulär.
Rutin 'Byt tabell' ger för komplex fråga för Access. Kör recordset CursorLocation = adUseServer.
Fel vid sammanställning av beläggning, tabell tblWorkload. Ledighet hittas ej om fältet är null.
Ändrar man startdatum i formuläret så sätts inkl helgdagar.
Kategori sätts ej i Outlook vid synkning.
Sökning i databas visar fel kategori (visar PostID, ej Nr).
Höger musval och välj kategori kan sätta frånvaro i kopplad tabell.
Återkommande med intervall 1 dag bokas även på helgdagar. Om inkl helgdagar inte är markerat ska
helgdagar undantas.
Flytta projekt till annan tabell flyttar första aktiviteten i projektet till fel projekt. VIKTIG UPPDATERING
Skapa ny projektmall sparar inte alltid länkar.
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