
Release notes v.36 2018 
Visa/Dölja totalen i offerter 
När du skapar offerten kan du välja om/hur totalen ska visas i offerten när den skickas som 
PDF. Under sektionen Detaljer & Inställningar finns tre alternativ: 

 

 

Flytta projekt till en annan kund 
Det går att flytta ett säljcase eller projekt till en annan kund, under förutsättning att det inte 
finns några offerter eller fakturor utställda i projektet.  

I övre menyraden i projektet kan du välja knappen med de tre prickarna och välja Byt kund. 



 

Kopiera ett projekt 
Om du vill skapa ett nytt projekt baserat på ett annat projekt skapar du det nya projektet och 
på fliken Projektplan kan du sedan välja att antingen utgå från en offert som underlag för 
projektplanen eller att kopiera informationen från ett befintligt projekt som mall. 

 

 

I fönstret som öppnas markerar du kryssrutan Inkludera för de sektioner som är relevanta att 
kopiera, t.ex. projektplan, projektmedlemmar, prislistor och återkommande produkter.  



 

Fler rapportfilter  
När du tittar på en grafisk rapport finns möjlighet att filtrera rapporten utifrån projektets 
nyckelord, t.ex. om du bara vill se projekt eller säljcase av en viss typ som ni definierat.  

Rapporten kan även filtreras utifrån Kontaktkälla, dvs hur ni fick tag i affärsmöjligheten. 

 



 

I aktivitetsrapporten finns det nu möjlighet att filtrera på aktivitetsägarens nyckelord, t.ex. om 
du vill se alla aktiviteter för personer med kompetensen Designer. 

 

 I resursallokeringsrapporten Resursallokeringsanalys finns nu möjlighet att lägga till en 
värdekolumn med faktiskt upparbetad tid.  

 

För att ändra många tidrapportsposter på en gång kan man nu massuppdatera flera poster 
till en ny arbetstyp. Använd t.ex. rapporten Tid&Utlägg/Arbetstimmar. 

 

Växla mellan flera produkter 
Om du arbetar med flera av Vismas molnlösningar kan du nu t.ex. växla mellan Visma 
Severa och Visma.net ERP genom att välja menyn i övre vänstra hörnet och välja den 
produkt du vill växla till. På samma sätt gör du för att komma tillbaka till Visma Severa.  



 


