Under finner du informasjon om hva som er nytt i standard versjon ISY Prosjekt Plan 2021.1 – 2021.2.

Nyheter i versjon 2021.2 (4.3)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:

Oktober 21
•

Mulighet for å gjenbruke prosjektoppsett fra et malprosjekt.
I veiviseren for å skape et nytt prosjekt, er det nå en ny side der du kan velge om det nye prosjektet skal
benytte bedriftens sitt standard prosjektoppsett, eller om det nye prosjektet skal benytte
prosjektoppsettet fra et definert malprosjekt eller et eksisterende prosjekt.

Det er følgende oppsett fra malprosjektet som blir gjenbrukt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Visningsoppsett (felter, rekkefølge og kolonnebredder)
Hvilke visninger som er valgt som synlige, og visningsrekkefølge
Hvilke plansett som er valgt å vise i stolpediagrammet i de ulike visningene
Navn på visninger (hvis de er endret ifht. standard navn)
Navn på felter (hvis de er endret ifht. standard navn)
Barstiler (farger, skravur, strektykkelser)

Innført linjedeling (word wrap) på alle tekstfelter i aktivitetsvisningene.
Tidligere var det linjedeling kun for aktivitetsnavn. Nå er det innført på alle tekstfelter som kan vises i
aktivitetstabeller. Linjedeling utføres ved endring av radhøyder.

Det er også innført tool-tip visning av tekst hvis tekstlengden går utover feltets bredde.

•

Optimalisert lagring av status (fra hjemmekontor).
Lagring av status er en ressurskrevende operasjon. Vi lagrer nå 400 aktiviteter om gangen ned til
databasen. Dette øker ytelsen betraktelig når man typisk jobber fra hjemmekontor, siden
«roundtrip» for kommunikasjon mot databasen typisk krever tar lengere tid enn selve lagringen av
data.

•

Økt utvalg av farger i redigering av barstiler.
Fargevelgeren i redigering av barstiler er endret, slik at det er mange flere farger å velge mellom. Du
kan også angi RGB verdier, for å fritt definere fargen.

•

Mulighet for å bytte periodetype selv om historiske perioder er låst.
Du kan nå bytte periodetype i periodiserte visninger, også når historiske perioder er lås. Ved bytte av
periodetype vil også historiske låste perioder vise nye verdier ihht. valgt periodetype, men det
underliggende datagrunnlaget vil ikke endres for de låste periodene.

Det er også et nytt menypunkt «Vis handlinger på periodelås», som gir en dialog som viser hvem som
utførte låsing av perioder, hvilken periode det ble låst til og hvilken periodetype som ble benyttet ved
låsing.
•

Korrigert oppførsel for uttegning av fremdriftsstolper, slik at disse alltid tegnes til periodens sluttdato
(statuslinjen) hvis Virkelig fremdrift er identisk lik Planlagt fremdrift. Tidligere ville uttegning påvirkes
av perioder med 0 budsjett, typisk der det var periode med 0 i budsjett i forkant av periodens
sluttdato, siden Planlagt fremdrift ikke endrer seg over slike perioder.

•

Rettet feil som medførte at summasjonsaktiviteter fikk (ekstra) basisplan satt på seg Årsaken var at
summasjonsaktiviteten sin basisplan ikke ble nullstilt, i det tilfellet at kun noen av de underliggende
aktivitetene hadde basisplan, og at man flyttet bort disse. Hvis aktiviteter med basisplan i etter kant
ble flyttet inn under den samme summasjonen, så fikk den doble basisplan innslag. Doble basisplaner
resulterte i feilsituasjoner ved påfølgende åpning av prosjektet. Basisplan kun på en summasjon, der
ingen underaktiviteter hadde basisplan, resulterte i feil ved lagring ved overskrivelse av aktuell
basisplan, eller etter sletting av den aktuelle summasjonsaktiviteten.

April 21
•

Endret konsept for rapporteringsperiode i prosjektet.
Tidligere ble perioden definert gjennom datoer for Periodestart og Periodeslutt. Dette er endret til at
perioden er definert gjennom en Periodetype og Periode. Man kan da velge ulike periodetyper for de
enkelte prosjektene.
Frå å bruke datoer

•

Til å bruke Periodetype og Periode

Web løsning for innrapportering av virkelig fremdrift.
Web modulen er nå utvidet med en ny web-side for innrapportering av virkelig fremdrift på de aktivitetene
en prosjektmedarbeider er ansvarlig for. Merk at web modulen krever egen lisens.
Se video her: Innrapportering av virkelig fremdrift fra web løsning
Definerer «Fremdriftsansvarlige» i ISY Prosjekt Plan

Rapportere virkelig fremdrift fra web løsningen

Innrapportert fremdrift med informasjon vises inne i ISY Prosjekt Plan

Nyheter i versjon 2021.1 (4.2) februar 21
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Forbedret ytelse i Dashboard løsning.
Data for «smultring» og prosjektliste lastes nå kun én gang for hver av de ulike arfanene i dashboardvisningen. Det betyr at det går mye raskere å drille ned fra smultring til prosjektliste, og også mye raskere
å filtrere eller sortere på data i prosjektlisten. Tidligere ble det lastet data på nytt fra server for hver av
disse operasjonene. Initiell lasting av data tar tilsvarende tid som tidligere.

•

Mindre endring i layout i grafiske rapporter
Har endret i utskrift av grafiske rapporter slik at tekstene (Akkumulert) og (Perioden) som vises etter
feltnavnene i rapporten, kun legges til hvis man har valgt å vise både kurver og histogrammmer i samme
rapport. Hvis ikke, så sløyfes denne ekstra informasjonen.

•

Ved Fremdriftstype = Planlagt, så er det endret slik at virkelig fremdrift blir satt til 0 % hvis planlagt
fremdrift er mindre enn 0 % og til 100 % hvis planlagt fremdrift er større enn 100 %. Dette kan skje ved
redigering av periodiske budsjetter, eller ved oppdatering av gjeldende med påfølgende refordeling av
gjenstående budsjett.

•

Rettet feil i registerrapport på planlagt ressursbelegg
Rapportering av egendefinerte periodiserte budsjetter på bemanning, ble kun korrekt hvis feltet Ressurs
timer/Ressurs kostnader var valgt inn i feltgruppen Totalt i rapporten. Dette er nå rettet.

•

Rettet feil i lagring av periodiserte verdier ned på reservasjoner, ved endring av periodiske verdier i
periodiserte visninger. Feilen skjedde kun hvis opsjonen for relasjon mellom timer og kostnader var satt til
«Bruk lik fordeling.
Ved endring av et periodisk timebudsjett, som igjen oppdaterer periodens kostnadsbudsjett, så ble ikke det
periodiske kostnadsbudsjettet lagret ned på reservasjonen. Motsatt hvis man endret periodisert
kostnadsbudsjett.

•

Rettet feil i lagring av periodiserte verdier ned på reservasjoner, ved endring av periodiske verdier i
periodiserte visninger. Feilen skjedde kun hvis opsjonen for relasjon mellom timer og kostnader var satt til
«Bruk lik fordeling.

