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Releasenotes Planno version 2018.2 
 

Ändringar/Justeringar i befintliga funktioner 
 

Automatisera busskopiering  
Nu finns en ny funktion för att skapa flera bussar med samma kalenderbeskrivning och tidsintervall 
för aktiviteterna och kunna förskjuta förstatiden en gång. 
Genom att klicka på "Kopiera och skapa ny annonsering", kommer det upp ett val som heter ”Skapa 
flera annonseringar”, och när man väljer detta så visas det en tabell med två kolumner; ”Nytt 
annonserat nummer” och ”Ny annonserad tid”. För varje rad man fyller i kommer en ny annonsering 
att skapas. Den tid man anger i kolumnen ”Ny annonserad tid” kolumnen är den nya annonseringens 
starttid. Intervallet mellan stationerna hämtas från den ursprungliga annonseringen dvs den man 
kopierar ifrån. 
 

Kopiera från buss till buss 
När man gör flera ersättningsbussar i en serie och använder funktionen "Kopiera och skapa ny 
annonsering" och då väljer att kopiera från en annonsering som har Trafikypen "Buss" kommer nästa 
annonsering att ha trafiktyp ”Buss” och Övrigt-rutan kommer att vara i bockad förutom som idag när 
”Trafikinfoägare”, ”Stationer”, ”Avvikelse” och ”Produktinfo” följer med. 
 

Välj period oavsett gångdagar 
Vid stora volymer av undantag går det nu att skapa undantag på flera tåg eller varianter av tåg trots att 
de inte har samma gångdagar, när man ska göra inställelser (gäller inställelser och när man ska göra 
valet annonseras nej). 
Undantagsdialogen har nu en checkbox med texten ”Välj undantag för flera tåg oavsett gångdagar”. 
Om checkboxen bockas i så blir samtliga datum i kalendern klickbara. Man kan då välja vilka datum 
man vill att undantagen skall skapas på. Undantag skapas för de gångdagar man valt, dock endast om 
den valda gångdagarna finns i den aktivitet man skapade undantaget ifrån. Om något värde lagts till i 
undantaget som skulle resultera i att det överskrider ett redan befintligt undantag, så visas det en röd 
ram runt det undantaget, och försöker man spara, så visas det en varningstext i en dialog och där kan 
man kan inte spara förens man åtgärdat de undantag som överlappar är åtgärdade. 
 

Ta bort Underlag spårplan 
Tdigare har en En flik har funnits som kallats Underlag spårplan den har inte haft utbyggd 
funktionalitet och har därför tagits bort. 
 

Förvaltningsbarhet, funktioner för internt bruk 
För förbättrat registerunderhåll med möjligtet att exportera listor till Excel. Ändamålsenliga loggar för 
att kunna spåra ändringar i annonseringsinformation och ökad läsbarhet i loggar för spårvalidering. 
  



Buggrättning 
För att förhindra dubletter av tåg vid inläsnig av långtidsplanen, för att undvika att systemet kraschar i 
specifika lägen. 
Vid redigering och validering av relaterade undantag. Säkerhetsspärr för ändring av tekniskt 
tågnummer. 


