
Urval av ärenden som kommer i och med Release Gus 22.2 den 23/2 2022 

 

Kända buggar som finns i Maximo 

Applikation Beskrivning Påverkar roll 
Kartan Knappen skapa AO, klickar jag på knappen så ser 

det ut som att inget händer, men i bakgrunden 
skapas en AO, tyvärr syns inte den förrän jag 
söker upp den i Arbetsorderbevakning (SP) 

Projektledare TRV, 
Drifttekniker och 
Entreprenör 

 

Förändringar som kommer med denna release 

 

Applikation Beskrivning Påverkar roll 
   

Utförarfakturering Bugg fixad: Tidigare kunde man välja in AO utan 
fakturerbara transaktioner, nu går inte det. 

Entreprenörens 
ekonomiroll 

Utförarfakturering Nu går det gruppera fakturaunderlag vid 
manuell fakturering. 

Entreprenörens 
ekonomiroll 

Utförarfakturering Bugg fixad: Fakturarader i HOLD gick tidigare till 
Beställare för granskning. Det ska de inte göra 
nu. 

Entreprenörens 
ekonomiroll, 
Projektledare TRV 

Utförarfakturering Entreprenör kan nu avbryta ett fakturaunderlag 
innan det når status BILLED. 

Entreprenörens 
ekonomiroll 

Utförarfakturering Om det finns transaktioner för de olika 
resurserna då visas de flikarna med grön färg 

Entreprenörens 
ekonomiroll, 
Projektledare TRV 

   

   

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Bugg fixad: Tidigare när jag stod i 
sammanställningsfliken kunde jag inte skapa ny 
AO, nu går det. 

Entreprenör, 
Projektledare TRV 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Bugg fixad: Tidigare låg anmärkningstext kvar 
under hela flödet eller tills annan text skrevs in i 
anmärkning. Nu ligger anmärkningstexten bara 
kvar för det aktuella steget. 

Entreprenör, 
Projektledare TRV 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Informationsknappen (lilla i:et) på placeringen i 
listvyn är borttagen. 

Alla 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Möjlighet finns nu i flödet för 
ekonomihandläggare hos E att skicka AO till 
Beställare för granskning även när AO per 
default INTE har beställargodkännande ibockat. 

Entreprenörens 
ekonomiroll 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

I rutan för flödesinformation visan nu också 
tilldelningsdatum 

Alla 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Bugg fixad: Tidigare gick det inte att bifoga 
bilagor av typen .msg. Nu går det 

Entreprenör, 
Projektledare TRV 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

För rollerna Drifttekniker och 
Leveranskontrollant så blir det default rätt 

Drifttekniker, 
Leveranskontrollant 



arbetstyp när de skapar en AO. För drifttekniker 
blir det en AU och för en leveranskontrollant blir 
det LU. Denna flagga sätts på personposten och 
kan gälla för fler roller/personer. Kontakta 
supporten för info/hjälp. 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

AO kan skickas bakåt från status INPRG. Drifttekniker, 
Entreprenör 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Flikarna visa gröna om det finns data ifyllt på 
dem. 

Alla 

Arbetsorderbevakning 
(SP) 

Bugg fixad: Tidigare så visade ej arbetsgruppen 
drifttekniker på AO när de hanterade AO´n, nu 
är det fixat. 

Alla 

   

Startcenter Bugg fixad: I Portletten ”AO klara för 
fakturering” så visades inte den totala 
kostnaden. Nu visas den. 

Entreprenörens 
ekonomiroll 

   

   

   

 


