
Release notes v.46 2018 
Visa projektnummer i översiktsvyer 
I systeminställningarna kan du välja att visa projektnummer i olika översikter.  

 

Om detta alternativ är markerat kommer projektnumren bl.a. att visas i  

● Projektöversikten - listvyn som egen kolumn  
● Projektöversikten - i ganttvyn som del i projektnamnet 
● Resursallokeringen - i ganttvyn om del i projektnamnet 

Massuppdatera aktiviteters slutdatum och klarmarkering 
Nu kan du skjuta upp alla sena aktiviteter på en gång, t.ex. flytta till imorgon. 

 

På samma sätt kan du klarmarkera alla grupperade aktiviteter  

 



Du kan även massuppdatera ett urval av aktiviteter via rapporten Aktiviteter genom att 
markera dem i listan och välja åtgärd. 

 

Massuppdatera nyckelord för projekt 
Nu kan du ändra eller lägga till nyckelord till många projekt samtidigt med hjälp av 
massuppdateringsfunktionen i rapporter. Öppna projektrapporten och markera de projekt 
som ska uppdateras och välj åtgärd i övre delen av fönstret.  

 

Förbättrade urval i anpassade nyckeltal för Användare 
När du skapar egna nyckeltal för användarhantering finns det möjlighet att förfina urvalet 
Utgifter och välja den eller de typer av kostnader som ska inkluderas i nyckeltalet.  



 

Öppna ny webbflik för att göra flera saker samtidigt 
I nya Severa uppdateras webbfönstret när du klickar på länkar och rapporter. Om du vill ha 
kvar en sida och fortsätta titta på något eller köra en rapport på en annan webbflik kan du 
t.ex. välja att högerklicka på en favoritrapport och välja alternativet Öppna länk i ny flik. 

 

Man kan även välja att jobba med flera webbflikar samtidigt genom att högerklicka på 
Severa-fliken och välja alternativet Duplicera.  

 



 

Kopiera projektmallar - inkludera/exkludera aktiviteter 
När du väljer att kopiera in uppgifter från en projektmall eller tidigare projekt kan du nu välja 
att inkluder eller exkludera de aktiviteter som hör till mallens faser.  

 

Ändra standardinställningar för kalendervyn 
Under Kalender/Kalendervyn kan du välja hur din kalender ska visas, t.ex mellan vilka tider 
kalendern ska visas, vilken veckodag som är först i veckan och om även helgen ska visas i 
kalenderöversikten. 

 

 

  



Offerternas lönsamhet i rapporter 
När du skapar en offert kan du även se den estimerade lönsamheten i uppdraget. 

 

Samma värden kan du även ta ut i rapporten Offerter 

 

Massuppdatera moms på arbetstimmar i fakturan 
Om du har grupperat arbetstimmar i en faktura och vill ändra momssatsen på alla dessa 
rader kan du nu välja att göra det i summeringsraden för alla underliggande rader.  

 

 

 


