
 
Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer 

Sophia Trossvik Ljungkvist 2019-10-15 Driftsättning 191023 

 

Releasenotes Planno version 2019.2 
 
 
 

Ändringar/Justeringar i befintliga funktioner  
 

Tillåta överlappande gångdagar bakåt i tiden 
Valideringen vid sparande av undantag är nu ändrad så att den enbart kontrollerar befintliga 

undantag som har gångdagar framåt i tiden.  

 

Möjlighet att söka annonsering i Kopiera annonserat tåg 
I Kopiera annonserat tåg kan man nu söka efter en annonsering på annonserat eller tekniskt 

tågnummer. Med en knapp ”Sök” går det att söka fram en annonsering genom att fylla i 

annonserat eller tekniskt tågnummer, välja tågplan och markera de attribut som önskas kopieras.  

 

Förändra överlappande gångdagskontrollen - Tillåt överlapp tillbaka i tiden 
När nya undantag skapas genomförs en kontroll om det finns några dagar som överlappar med 

redan befintliga undantag. Denna kontroll görs även för dagar som ligger bakåt i tiden. Från och 

med nu kommer inte Planno varna för överlappande gångdagar om det endast är överlappande 

bakåt i tiden. 

 

Möjlighet att markera flera rader och ta bort i Via Till Station/Via från Station-

kolumnen 
Man kan nu markera och ta bort stationer på samtliga markerade rader i Via Till Station/Via Från 

Station-kolumnen. Detta görs genom att markera de Via Till/Från stationer man vill editera och 

sedan klicka på Ändra. Man får då upp en lista med de stationer som finns från samtliga rader 

som markerats, och kan sedan välja att plocka bort de stationer man vill. 

Förbättrad visning av Redigera Övrigt 
Fältet "Tillgängliga texter" har breddats vilket ger en bättre översikt av de texter som finns 

tillgängliga i listan. 

 



Övrig utveckling 
Tillåta samma station flera gånger i annonsering - Förberedelser för Malmöpendeln T20 

 

Buggrättningar 

Problem att markera relaterade undantag i Planno 
Det går nu att ta bort ett undantag genom att välja Undantag, Markera relaterade Undantag. 

Undantag går ej att spara när nytt undantag skapas 
Det går nu att skapa ett undantag och ta bort uppgiften om att det finns servering på tåget och 

sedan skapa ett undantag för samma tåg och datum, om en ersättningsbuss utan att det ger en 

konflikt.  

Går ej att plocka bort gångdagar 
Det går nu att klicka ur gångdagar i kalendervyn på ett specifikt tåg och sedan spara och då 

försvinner gångdagarna ur kalendervyn.  

Kalendern för undantag i "Annonserat tåg-vyn" visar inte rätt gångdagar 
Vid redigering av gångdagar för ett undantag visar kalenderfunktionen de gångdagar som gäller 

för undantaget med gul markering.  

 

 


