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Release Notes Planno version 2018.01 
 

Ändringar/Justeringar i befintliga funktioner 
 

Nytt namn på "Bästa Passning” 
När man tidigare har högerklickat på ett kolumnhuvud har man fått alternativet ”Bästa Passning”, det 
alternativet heter nu ”Anpassa kolumnbredd”. 

 

"Villkorsstyrd formatering” borttaget som kolumn-alternativ 
När man tidigare har högerklickat på ett kolumnhuvud har man fått alternativet ”Vilkorsstyrd 
formatering”, det alternativet är nu borttaget. 

 

Varningsruta när man söker utan sökkriterier i annonseringsfliken 
När man söker i annonseringsfliken utan att ha angivit några sökkriterier så kommer det upp en 
varningsruta så att man inte av misstag låser Planno under en längre period på grund av en för stor 
sökning. 

 

Default 3 mån bakåt för sökning i underlag 
Då man i Planno öppnar fliken Underlag, finns det tre uppgifter som är förvalda. Dels nuvarande 

tågplan och dels datum för "Skapat från" och "Skapat till". 

Det datumintervall som valts under "Skapat från" är nu 3 månader tillbaka i tiden. I stället för som 

tidigare 1 månad. ”Skapat från” och ”Skapat till” tillåts inte att vara tomma. 

 

”Senast ändrad" uppdateras vid borttagna undantag 
När ett undantag tas bort så ändras "Senast ändrad" till dagens datum samt "Senast ändrad av" till den 
användare som tagit bort undantaget. Ändringen visas på den aktivitet det borttagna undantaget hörde 
till. 

 

Justering på Excel-export 
När man tar ut en Excel-export i Planno så syns "Annonserad tid" och "Teknisk tid" som klockslag 

Istället för som tidigare sekunder efter midnatt. 

  



Justering av gråmarkerad ändrafunktion 
När man söker fram annonsering/annonseringar och antingen öppnar upp annonseringen i en egen 
flik eller redigerar från aktivitets-vyn så kan man nu högerklicka och välja "Ändra" direkt i någon cell. 
 

Tillagda fält i Annonsering ett tåg en dag 
"Via Från Station” och "Via Till Station" visas nu i vyn Annonsering ett tåg en dag. 
 

Redigera datum i "redigera undantag” 
Det är nu möjligt att ändra datum i ”redigera undantag”-funktionen på samma sätt som i ett redan 
existerande undantag.  
 

Ändrat namn på kolumnen ”Annonserad Planerad Tid” i undantagsvyn 
Kolumnen "Annonserad planerad tid", som finns i dialogerna Skapa undantag och Redigera undantag, 
heter nu "Annonserad tid".  
 

Ändring Ta bort och klipp ut alternativen 
Det går ej längre att välja ”Ta bort”- eller ”Klipp ut”-valen i högerklicksmenyn där det inte är möjligt 
att använda de funktionerna. 
 

Ej redigerbar kolumn i undantags-vyn 
Tydliggjort att det inte går att ändra annonserat tågnummer för vissa dagar på ett tåg med hjälp av 
undantag genom att högerklicks menyn för detta är utgråat. 
 

Buggrättning 
 

Bugg i tidsangivelser i underlagsvyn rättad 
Korrekt tid för när ett tåg är skapat visas nu i underlagsvyn. 
 

Krasch vid redigera undantag 
När man använde funktionen redigera undantag för att ändra vissa parametrar i undantaget(till 
exempel annonseras ”Nej” till ”Ja”) så kunde det orsaka Planno krascha, detta är nu korrigerat. 
 

Felaktig visning Annonsering ett tåg en dag 
Under Annonsering ett tåg en dag så har övrigt-texterna ”Direkt från” och ”direkt till” visat klamrar 
istället för den ifyllda texten, nu visas den angivna texten på ett korrekt vis. 
 

Planno låser sig vid skapande av annonsering 
När man tryckte på enter efter att ha lagt in en ny tid i kolumnen ”ny annonserad tid” vid skapande av 
ny annonsering låste sig Planno, det är nu rättat.  
 

Söka på enskild trafikplats 
Tidigare kraschade systemet när man gjorde utsökning i på enskild trafikplats i en tågplan. Det är nu 
möjligt att söka på enskild trafikplats i en tågplan. 
 

Visa Gånguppgifter på undantag 
När man stänger ett undantag med stora minus-tecknet i kolumnhuvudet så visas inte längre 
undantagets gångdagar i ”Visa gånguppgifter”-kalendern. 
 

Nytt undantag uppdaterar "Senast ändrad" felaktigt 
”Senast ändrad”-kolumnen uppdateras nu även av att ett undantag ändras och tas bort. 


