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Releasenotes Planno version 2017.2 
 

Ändringar/Justeringar i befintliga funktioner 
 

Rensa uppgifter som hör till tåg 
Då man i avvikelse lägger in ”Buss ersätter” eller ”Taxi ersätter” ska eventuella uppgifter som finns för 
tåget i kolumnerna Service, Bokning och Tågsammansättning falla bort. 

Buggrättning: Sorteringsordning i Redigera undantag 
Undantagen sorteras nu på aktiviteternas annonserade tider med den tidigaste överst, så att 

undantagen presenteras i geografisk ordning.  

 

Annonserat tåg, varning vid olika Spår 
Om man väljer olika spår på ankomst och avgång kommer en varningsruta upp när man trycker på 

"Spara".  

 

"Bugg" komplettering X:at spår 
Nu ger även avvikelserna "Buss" och "Extrabuss" ett ”x” i spårvalet på samma sätt som avvikelserna 

"Inställt" och ”Buss ersätter”. Funktionaliteten skall vara densamma i aktivitetsvyn som 

i skapa/redigera undantags-dialogen. 

 

Anpassa Dashboardstorleken 
Bredden på dashboarden är anpassad till Planno-klientens fönsterstorlek, så man måste inte längre 
scrolla i sidled. 

Ny ordning på fält och ändrat fältnamn i 'Kopiera och skapa ny annonsering' 
I "Kopiera och skapa ny annonsering" har fälten "Trafiktyp" och "Nytt annonserat Tågnummer" bytt 

plats. Samt så är Texten "Nytt annonserat Tågnummer" ändrad till "Nytt annonserad nummer". 

 
 
 
 
 
 



Rullande tider i undantag 
Det finns nu möjlighet att använda funktionen ”Kopiera rullande tider” och ”Klistra in rullande tider” 
när man skapar undantag för bussersättningar, där det finns flera bussar med samma tidsintervall.  
När man har fyllt i tiden för bussen under ”Planerad beräknad tid” så kan man då, antingen i skapa 
undantag eller redigera undantag, trycka på knappen ”Kopiera rullande tider”. 
När man sedan skapar undantag för nästa bussersättning så fyller man i den första tiden under 
”Planerad beräknad tid” och klickar sedan på ”Klistra in rullande tider” så kommer resterande tider att 
fyllas i. 
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