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 Byrå 2021.1 
 

Merja Savolainen – Produktspecialist 
 
Välkommen till en ny versoin av Byrå och Byrå Tid. Förbättringarna presenteras i korthet i detta 

nyhetsbrev. 

 

Byrå 

Nyheter version 2021.1 

 

• Beskrivning på inlämnat material 
Det kom till vår kännedom att om man ändrade beskrivning på inlämnat material på ett 
månatligt moment så gick det inte att ändra beskrivningen efteråt om man ville göra det en 
gång till. Det är nu rättat.  
 

 
 

• Flytta år vid veckomoment 
Det har tidigare funnits ett problem när man har haft veckovisa moment, och använt sig av 
funktionen för att Flytta år. Det gav ett felmeddelande, och det gick inte att nyttja funktionen 
för att flytta år. Det är nu rättat.  
 

• Massuppdatering av nedlagd tid till planerad tid ger inte duplicerade moment längre 
Det här rör er som använder Byrå Tid. Vi har fram till denna version haft ett problem vid 
massuppdatering av nedlagd tid till planerad tid. Problemet har varit att om man har fört över 
nedlagd tid till en period som inte finns skapad ännu så har det som en följd av detta skapats 
upp duplicerade moment i Byrå Tid. Exempelvis att momentet Bokslut 2020 har funnits två 
gånger i Byrå Tid, när det bara ska finnas en gång. Då har ni användare behövt ta hjälp från 
supporten. Vi har nu rättat till så att man inte kan föra över tid för ett moment till en period 
som inte finns.  
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• Förändrat sätt att massuppdatera nedlagd tid till planerad tid 
Det här rör er som använder Byrå Tid. För att komma till rätta med felet att duplicerade 
moment skapades upp vid massuppdatering av nedlagd tid till planerad tid har vi ändrat sättet 
i hur massuppdateringen sker.  
Till att börja med måste räkenskapsåret för den perioden vara skapad. Det vill säga, om ni vill 
planera för en period under 2021 måste 2021 vara skapat på den/de klienter ni vill 
massuppdatera.  
Vi har också lagt till en funktion så att massuppdateringen går att genomföra även i de fall 
klienten saknar ett eller flera moment för den period ni vill massuppdatera. Det finns nu stöd 
för att ignorera de moment som saknas, så att planeringen bara sker där moment är skapade. 
Exempel: Ni har registrerat tid på momenten Bokslut och Redovisning under 2020, och under 
2021 har er kund bestämt sig för att göra redovisningen själv. Ni har då inte skapat momentet 
Redovisning på klienten under 2021, men Bokslut ska ni göra. Ni behöver då kryssa för Överför 
tider för klienter där moment saknas. Om den inte är förbockad förs ingen tid över alls, inte 
ens för momentet Bokslut.  

  
 
Om ni bockar för kryssrutan blir statusen OK, men ni får även ett meddelande som talar om    
att all planering inte kunde överföras. Detta eftersom det saknas ett moment för den perioden, 
nämligen Redovisning. Tid har överförts till planeringen för de moment som finns skapade.  
 

 
 

• Övriga rättningar/förbättringar.  
o Filtrering av veckovisa moment har tidigare inte fungerat i klientlistan, men det har 

fungerat i statuslistan. Nu fungerar det även i klientlistan.  
o Massuppdatering av fältet ”Inkomstdeklaration lämnas på” har inte slagit igenom, och det 

är rättat nu.  
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o Penneo, filnamn med mellanslag i slutet av filnamnet har orsakat problem vid nedladdning 
av filen i Byrå. Mellanslaget tas nu bort och nedladdning av fil fungerar som det ska.  
 

 
 
 

Kontaktinformation  

Webbsupport och FAQ-listor  www.support.wolterskluwer.se 

Support  
Teknik- och programrelaterad support 
support@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   

Kundservice 
Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, 
adressändring med mera.  
kundservice@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00    

Säljare 
För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar etc.  
salj@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   
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