
Sammanfattning av ärenden som kommer i och med Release Gus 21.0 den 8/3 

 

Kända buggar som finns i Maximo 

Applikation Beskrivning Påverkar roll 
Arbetsorderbevakning 
(SP) 

FU flödet: Åtgärdsbeskrivning är obligatoriskt 
(det ska ej vara obligatoriskt). Rättning kommer 
med nästa release i april. 

Entreprenör 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

FU flödet: Värdet i Arbetsvillkor/Avstängning 
kommer ej med från FU mallen, dvs det är blankt 
på AO samtidigt som detta fält är obligatoriskt. 
Rättning kommer med nästa release i april 

Entreprenör 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Utskriftsknappen AO-Detaljer i webbläsaren 
CHROME fungerar inte som den ska. Men om 
man förstorar utskriftsfönster ”Postpaket 
förbereds” och högerklickar i utskriftsbilden och 
väljer Skriv ut, då fungerar det. 

Alla 

Karta Sök område ger inget resultat. Rättning kommer 
med nästa release i april. 

Alla 

Karta Problem med prestanda/åtkomst för externa 
kvarstår. Rättning kommer med nästa release i 
april. Samtidigt pågår en utredning om en helt ny 
kartplattform, oklart just nu när den kan införas. 

Externa användare 

   

 

Förändringar som kommer med denna release 

Generellt kommer det en hel del ny funktionalitet i och med den kompletta utrullning av Infrasystem 
Väg som sker den 15/3. Dessa nyheter beskrivs inte i detalj nedan utan kommer som en 
sammanfattning här: 

- Funktioner kopplade till Avstängningar 
- Funktioner kopplade till Trafikskador 
- Funktioner kopplade till Förråd 
- Funktioner kopplade till dokumenthantering 

o Utifrån en AO som medför dokumentförändringar kan man skapa en SB som ska 
hantera dessa förändringar. 

 
 

Applikation Beskrivning Påverkar roll 
Startcenter ID för arbetsgrupper kommer att visas i de flesta 

Portletts. 
Alla 

Startcenter Portlett Inkorgen: Hela beskrivningsfältets text 
ska synas. 

Alla 

Startcenter Under knappen ? så finns länken till Power BI. 
Särskild behörighet behövs för att få åtkomst till 
PowerBI och de rapporter som finns där. 
Kontakta användarstöd IT, nämn ärendet 
GusMaximo. 

Alla 



Startcenter Skapa ny Arbetsorder ska vara möjligt direkt från 
startcenter 

Leveransuppföljning, 
Entreprenör, 
ProjektledareTRV, 
Drifttekniker  

Startcenter Portlett ”Arbeten jag tagit ägandeskap för”: 
Kommer att visas i form av staplar och 
grupperas på status. Kan klickas fram i listvy. 
Kommer då att visa Problemkod för varje 
ärende. Kommer att visa avslutade ärenden 365 
dagar bakåt i tiden.  

Leveransuppföljning 

Startcenter Portlett ”Mina rapporterade avvikelser”: 
Kommer att visas i form av staplar och 
grupperas på status. Kommer att visa pågående 
och avslutade avvikelser (SB) 365 dagar bakåt i 
tiden.  

Leveransuppföljning 

Startcenter Portlett ”Godkända avvikelser”: Kommer att 
visas i form av staplar och grupperas på status. 
Kommer att visa pågående och avslutade AO 
365 dagar bakåt i tiden.  

Leveransuppföljning 

Startcenter Portlett ”Antalet arbetsordrar fördelat på 
status”: byter namn till ”Min grupps 
arbetsordrar” 

Projektledare TRV 

Startcenter Ny portlett som heter ”Arbeten att hantera”, ska 
visa de AO som tillhör de persongrupper som jag 
är medlem i. 

Projektledare TRV 

Startcenter Portlett ”Pågående AO Prio 1”, nu ska även 
Placering, beskrivning, alt.märkning och status 
visas. 

Projektledare TRV 

Startcenter Portlett ”Min grupps arbetsordrar” har ett 
felaktigt namn och kommer att byta till 
”Pågående fakturabatchar” 

Projektledare TRV 

Startcenter Portlett ”Pågående Fakturabatchar” ska inte 
längre visa avbrutna batchar. 

Entreprenör - Ekonomi 

Startcenter Ny portlett som ska visa vilka fakturabatchar 
som ligger för godkännande hos TRV 

Entreprenör - Ekonomi 

Startcenter Portlett ”Favoritapplikationer” ska nu även visa 
Trafikavstängningar 

Drifttekniker 

Startcenter 6 nya portletts: ”Godkända AO prio 1 Komplex”, 
”Godkända AO Prio 2 Komplex”, ”Pågående AO 
Prio 1 Komplex”, ”Pågående AO prio 2 
Komplex”, ”Godkända och Pågående Prio 0 och 
3 Komplex” och ”Godkända och pågående AO 
prio 0-3 Ej Komplex. 

Drifttekniker 

Startcenter Ny portlett som ska visa AO i status WPCOND Samordnare TRV 

   

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Layoutförändringar: Fält och Portletts har bytt 
plats och flyttats runt. 

Alla 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Beskrivningsfältet får max innehålla 100 tecken. Alla 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Aktivitet är obligatoriskt när leveranskontrollant 
skickar LU till Påbörja kontroll 

Leveransuppföljning 



Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Placeringsangivelse: Om man inte valt den lägsta 
nivån så kommer man att få en påminnelse om 
att göra det (ej tvingande) 

Leveransuppföljning 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Källa är inte längre Obligatoriskt för typen LU. 
När en avvikelse skapas och blir en SB så fylls 
källa i per automatik till Leveransuppföljning på 
den skapade SB´n. 

Leveransuppföljning 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Fliken Återrapportering och fältet aktivitet har 
fått en uppdaterad vallista 

Entreprenör 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Vid val av aktivitet ”Tillfällig reparation” vid 
arbetstyp AU så skapar Maximo per automatik 
en uppföljningsAO.  

Entreprenör, 
Projektledare TRV 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Rapport ”Ekonomirapport sammanställning”, 
bugg kring att alla kostnader ej kom med är 
rättad. 

Entreprenör, 
Projektledare TRV 

   

Servicebegäran (SP) Layoutförändringar Alla 

Servicebegäran (SP) Om arbetstypen ska bli AU på en AO så är 
arbetets prioritet obligatoriskt. 

Alla 

Servicebegäran (SP) Vid LU så blir arbetstypen = AU och därmed 
också arbetets prioritet obligatoriskt, men här är 
det satt default till prio 3 och det motsvarar den 
hantering av efterföljande AO som gäller för 
entreprenören redan idag, alltså ingen skillnad. 

Leveransuppföljning 

   

Placeringar (SP) Layoutförändringar Alla 

   

Inventarier (SP) Layoutförändringar Alla 
 


