
 

Ändringshistorik 
Funktionen Ändringshistorik loggar och visar händelser som sker i Visma Severa. Ett flertal 
åtgärder loggas och visar när de utfördes, vad som ändrades och vem som gjorde ändringen. 
Händelserna listas i omvänd kronologisk ordning, dvs senaste ändringen först.  
Alla organisationer kan se ändringar som utförs på användare, frånvaro, kontakter och export av 
rapporter. Ändringar som avser dessa områden kommer du åt via menyn Inställningar under 
kugghjulet.  
 

 
I det fönster som öppnas kan du välja vilka ändringar och tidsperspektiv du vill se.  
 

 
Ändringar som avser kontakter kan även visas på fliken Ändringshistorik i kontaktfönstret.  
 



 

 
 

Tjänsten Ändringshistorik (version Enterprise)  
Om du har Severa-versionen Enterprise, har aktiverat tilläggstjänsten Ändringshistorik och har 
administratörsrättigheter, visas även en rapportvy för ändringshistorik under 
Rapporter/Rapportgenerator/Administration. Som standard visas de senast gjorda ändringarna 
överst i rapporten.  
 

 
 
Om du vill begränsa urvalet i rapporten kan du välja särskilda objekttyper, särskilda händelser 
(Ändringen avser) eller åtgärder som utförts av en viss person (Ändrad av) och avgränsa 
tidsperioden. 
 
Du kan också ändra vilka värdekolumner som visas i rapporten. Som standard visas alla 
värden. Klicka på Välj värden för att ta bort värden eller ändra i vilken ordning de ska visas i 
rapporten. 



 

 

 
 
Om du anpassar rapporten kan du sedan spara den så att du kan komma tillbaka till den 
senare. Du hittar rapporten i rapportgalleriet. Du kan också markera rapporten som favorit eller 
lägga till den till din startsida. Observera att denna typ av rapporter bara kan sparas för eget 
bruk. De går inte att dela med andra. Rapporten kan också exporteras till Excel eller som 
CSV-fil. 

Användare, frånvaro och rapportexporter 
Ändringar som avser användare, frånvaro och rapportexporter visas endast i menyn under 
Rapporter/Rapportgenerator/Administration.  
 



 

 

Projekt 
Ändringar som görs i ett specifikt försäljningsprojekt eller projekt kan listas via menyn 
Ändringshistorik, som du hittar i knappen med tre punkter överst i ett projekt. Användare med en 
behörighetsnivå som ger tillgång till finansiell information kan se detta menyalternativ. 

 
 
När du väljer menyalternativet Ändringshistorik visas alla ändringar som har genomförts i 
projektet. Du kan begränsa listan med ändringar genom att ändra i filtren (Ändringen avser, 
Ändrad av och Tidsram). Du kan även exportera rapporten till Excel eller en CSV-fil. 
 

 

Kontakter 
Ändringar som avser kontakter kan visas på fliken Ändringshistorik i kontaktfönstret. Fliken är 
tillgänglig för de användare som har behörighet att se eller ändra information om kunder. Du 
kan begränsa listan med ändringar genom att ändra i filtren (Ändringen avser, Ändrad av och 
Tidsram). Du kan även exportera rapporten till Excel eller en CSV-fil. 
 



 

 

Fakturor 
Ändringar som avser fakturor kan visas på fliken Ändringshistorik i fakturafönstret. Användare 
med en  behörighetsnivå som ger tillgång till finansiell information kan se detta menyalternativ. 
Du kan begränsa listan med ändringar genom att ändra i filtren (Ändringen avser, Ändrad av 
och Tidsram). Du kan även exportera rapporten till Excel eller en CSV-fil. 
 

 
 
  
 


