
Versionshistorik 

Ver 1.1.0.15, 20140911 
  *Fel i sammanställningsrapport åtgärdat. 
  *Utskriftfunktion av fördelning assistanstid, för utskrift av schema. 

*Horisontalt scroll  vid litet fönster.  

 
Ver 1.1.0.14, 20140820 
  *Ny avancerad funktion, sammanställningsrapport tillagd. 
 
Ver 1.1.0.13, 20140415   

*Bugg, Semester kan nu inte räkans ut för kostnadskonto och lön i form av Ob-tillägg. Detta kunde felaktigt ske då 
budgetar togs från gamla versioner av Saga. 

  *Ny funktion. Texten överlappande perioder dyker upp då det finns överlappande perioder i specialveckor 
  *www.sagabudget.se är inlagd i Om. 
  *Hela event logiken för kund listan är omgjord, = stor ändring. 
  *Personal information är tillagd i rapporten. 
  *Lagt till hjälptext under Intäkter/total assistanstid.  
  *Ibland blev två kunder markerade då man la till en ny kund, detta är fixat. 
  *Töm markerade kunder i exportlistan tillagd. 
  *Töm bild funktion tillagd i inställningar 
  *Förfrågning tillagda i importfunktionen, ”importera och ersätt”,” importera lägg till” eller ”inte importera vid Import”. 
  *Inställningar, avbryt funktion uppdaterad. 
 
Ver 1.1.0.12, 20140125  
  *Snittlön personal beräknas med avseende på tjänstegrad 
  *SLP för OB beräknas på snitt av personal utifrån tjänstegrad 
 
Ver 1.1.0.11, (Släpps ej)  
 *Automatisk fix av OB då varje kund läses in. Gör ett nytt OB objekt med samma inställningar som det gamla. detta 

skriver sedan över det gamla för att ta bort ev. dubbellänkade OB objekt.  
  *Avrundning införd på tjänstegrad. 
 
Ver 1.1.0.10, 20140112 
  *Ny version med stöd för anpassa schemaveckor. 
  *Stöd för val av data man vill importera från föregående budget 
  *OB, beräknar pension %, semester %, SLP %, Arbetsgivare % i medelvärde från den personal som är inlagt för budgeten. 
  *Tjänstegradberäkningen, räkans på budgeterat antal dagar nu. Innan var det taget direkt från schemat. 
  *I rapporten har texten "Ord Arbetstid" ersatt "Summa OB".  
  *Ändring av bokföringskonton uppdateras automatisk mot inställningar, även för gamla budgetar. 
  *Semester % förslaget i personalfliken hämtas alltid från fixt värde (månadslön) och från inställningar (timlön). 
  *Bugg, när man tog bort jourvecka i fliken fördelning assistanstid togs första veckan bort, ändrat till sista 
  *Funktion ändrad för att det inte ska gå o musskrolla lägg till/ta bort veckor i fördelning assistanstid. 
  *Fans en bugg att man kunde klistra in data på ej existerade rader i schemat, detta är inte möjligt längre. 
  *Den nya funktionen säkerhetskopiera, är tillagt i menyn. 
 
Ver 1.1.0.4,20131112   

*Fältet ”Budget skapad av” var felaktigt aktivt då SAGA startades och antal kunder var =0.  
 
Ver 1.1.0.3, 20131110  
  *Lagt till rutor för möjlighet till manuell ändring av SLP och semester i fliken personal och kostnader. 
  *Snitt lön/tim. har lagts till i fliken personal 
  *OB inställningar är bundet till valt kollektivavtal då budget skapats 
  *SLP och semester kopieras från föregående budget, ej från inställningar. 
  *Semester blir valbart per anställd, dock auto genereras värde då ålder eller anställningsform ändras. 
 
Ver 1.1.0.2, 20131101   

*Texten Novectra AB är ändrat till Nactus AB 
  *Semesterdagar vid timlön är ändrad från att alltid vara 25 till att vara samma som vid månadslön. 
Ver 1.1.0.1, 20131016 

 *Tidigare har det inte gått att ändra bokföringskonto i intäkter under fliken inställningar. Detta är nu åtgärdat. 
 *Bugg, då man bytte budget ändrades antal jour och beredskaps veckor.  



Ver 1.1.0.0,20131008   
*Saga släpps till kund för första gången. 


