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VERSIONSMEDDELANDE FÖR FB 7.3.0

Som så ofta inför ett nytt år kommer en tvingande release av FB Avisering och databas. I år berör
förändringarna en mindre ändring i Lantmäteriets ÖFF-format gällande ägarandelen för taxerad ägare samt
möjligheten att läsa in den nya termkoden födelsedatum från Skatteverket.
Uppdatering till FB 7.3.0 är tvingande för att kunna läsa in taxeringsfilen som kommer från Lantmäteriet i
början av 2017 samt för att läsa in födelsedatum från Skatteverket. Termkoden födelsedatum från
Skatteverket är tillgänglig from 26 november 2016.

NYHETER VERSION 7.3

FB 7.3.0 innefattar följande komponenter:


FB Avisering 7.3.0



Officiella vyer 7.3.0




FB Databas 7.3.0

FB Hjälpprogram 7.3.0

I samband med releasen av 7.3.0 släpper vi även patchar på några av flikarna i FB Webb.
Det omfattar:


FB KID Statistik 7.2.1 – endast kompatibel med FB databas 7.3.0



FB KID 7.2.0




2.1

FB FIR 7.2.1

Automtisk laddning av Spatialt FB

FB Avisering 7.3.0

Nedan följer en sammanställning av de förbättringar som den nya versionen 7.3.0 av aviseringsklienten
innehåller. FB Avisering 7.3.0 är tvingande för att kunna läsa in aviseringsdata från Lantmäteriet från och
med 2017 samt för att kunna hantera avisering av den nya termkoden födelsedatum från Skatteverket.

Den klarar även av innevarande aviseringsformat från både Skatteverket och Lantmäteriet och kan därför
installeras när som helst from nu men senast innan inläsning av taxeringsfilen som kommer jan 2017
alternativ innan inläsning av den nya termkoden födelsedatum.

2.1.1 Generellt





Programmet byter namn till FB Avisering.
Exe-filen byter namn till FBAvisering.exe.
Vid installation läggs programmet nu under en Sokigo-katalog istället för en Tekis-katalog.
De två punkterna ovan medför att befintlig konfiguration inte kommer hittas automatiskt. FB
Avisering påpekar detta vid programstart och hänvisar till handboken.



Versionen kräver databas 7.3.0.



Nya bilder på programmets startsida.

2.1.2 FIR Avisering



Tagit bort stöd för ÖFF 11.00.
01 (A-C) REGENH (Registerenhet):
o Optimerad hantering.
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12A FASTSAGA (Andel i samfällighet/ Gemensamhetsanläggning):
o Optimerad hantering.
14A SAGAFAST (Delägande fastigheter):
o Buggfix kring hantering av raderade poster.
o Optimerad hantering.
42A TAXPERSA (Taxerad ägare):
o Täljare och nämnare för ägd andel kan numera bestå av upp till 12 siffror istället för 7 siffror
som tidigare.
o Optimerad hantering.
50A REGBYG (Registerbyggnad):
o Buggfix: Alla fält läses nu in och uppdateras korrekt.
o Buggfix: Odefinierade fastigheter skapas inte i onödan.
o Optimerad hantering.

55A ENTRE
o Buggfix: Entréer som aviseras utan koppling till en adressplats fick tidigare en felaktig
koppling till en adressplats utan egenskaper.
o Optimerad hantering.
70A PLAN (Planbeslut):
o Buggfix: Alla fält läses nu in och uppdateras korrekt.
o Optimerad hantering.
71A DELOMRINF (Delområdesinformation):
o Optimerad hantering.
o Hantering av tre fält som i ÖFF 11.10 alltid är null.
82A FORVOBJ (Förvaltningsobjekt):
o Buggfix: Alla fält läses nu in och uppdateras korrekt.
o Buggfix: Odefinierade fastigheter skapas inte i onödan.
o Optimerad hantering.

2.1.3 KID Avisering






2.2

Hantering av ny termkod 01010 för födelsedatum. Om inte födelsedatum har aviserat används
personnumrets datum-del.
Buggfix: Uppdatering av prestandavyer sker efter att hela hanteringen av aviseringsfilen är avslutad.
Radering av flyttrader även för RegionKID vid radering av person.
Sekretesshanteringen av flyttrader även för RegionKID.
Buggfix: Rutin för hantering av rättelse av folkbokföringsdatum har tagits bort eftersom den under
vissa omständigheter raderade historik felaktigt.

Officiella vyer och webbtjänster

Sokigos officiella gränssnitt inom FB består av webbtjänster och officiella vyer. Databasvyer omfattas också
av uppgradering till version 7.3.0 men inte våra webbtjänster. Kontrollera dock alltid så att ni även har den
senaste versionen av webbtjänsterna i enlighet med uppgraderingsinstruktionerna.

2.2.1 FB Officiella vyer

För att ta del av dokumentation och information kring våra officiella vyer på bästa sätt bör ni registrera er
som TRIP, Tekis Registrerad Integrations Partner. Det är kostnadsfritt och ni får gärna registrera fler
personer från er kommun.

2.2.2 Generellt


Versionsuppdatering till FB 7.3.0.
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2.2.3 FB FIR



Kolumner TALJAND och NAMNAND i taxeringsvyer utökas till 12 siffror.
Ny vy TF_GEM_FASTYTA_GEOFIR_V2, TF_GEM_FASTADRESS_GEOFIR_V2 till för kartbild i
rapporter för kunder som har fler databaser mot samma FB Webb installation

2.2.4 FB Byggnad


Ny vy TF_GEM_BYGGYTA_GEOFIR_V2 för kunder som har fler databaser mot samma FB Webb
installation Tekis-KID.

2.2.5 FB Byggnad


Ny vy TF_GEM_LGH_GEOFIR_V2 för kunder som har fler databaser mot samma FB Webb
installation Tekis-KID.

2.2.6 FB KID


Vyer har utökats med kolumner för Skatteverkets nya termkod födelsedatum.
De vyer som beräknar den folkbokfördes ålder använder redan nu kolumnen födelsedatum. För att
få en smidig övergång till den nya informationen så har vi valt att fylla kolumnen födelsedatum med
datumet från personnumret för er som saknar avisering av termkoden födelsedatum. När
födelsedatum sedan kommer från Skatteverket så ersätter den det beräknade födelsedatumet. Vi
rekommenderar alla er som jobbar med statistik i FB att beställa till den nya termkoden från
Skatteverket.

2.2.7 FB-Integration


2.3

Vyer har utökats med kolumner för Skatteverkets nya termkod födelsedatum.
De vyer som beräknar den folkbokfördes ålder använder redan nu kolumnen födelsedatum. För att
få en smidig övergång till den nya informationen så har vi valt att fylla kolumnen födelsedatum med
datumet från personnumret för er som saknar avisering av termkoden födelsedatum. När
födelsedatum sedan kommer från Skatteverket så ersätter den det beräknade födelsedatumet. Vi
rekommenderar alla er som jobbar med statistik i FB att beställa till den nya termkoden från
Skatteverket.

FB Hjälpprogram

FB Hjälpprogram består av moduler för att hantera databaskonfiguration, databasunderhåll samt användare
är onlineprogram som utvecklas kontinuerligt. Senaste version är för tillfället 7.3.0.x. FB- Hjälpprogram kan
komma med förbättringsversioner även mellan de ordinarie releaserna.

2.3.1 FB Underhåll

Nyheterna för FB Underhåll berör följande:
 Uppgradering av databas och officiella vyer till version 7.3.0.
 Förbättrad struktur och förenkling av kommandon, t ex färre menyval för spatialt FB.
 Begränsning att uppdatering endast kan göra om databasens systemkrav (Oracle 11.2.0.4/Sql
Server 2008R2 eller senare) uppfylls
 Nya tester i ’Analys av databas’


Ny version av automatiserad laddning av spatialt FB för kunder med Geodatasamverkansavtal för att
klara årsskiftet (OBS! Eget installationsprogram).
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För information kring FB-Hjälpprogram, se FB-Hjälpprogram handbok 7.3.0.pdf som kan hämtas hem via
våra användarsidor.

2.4

FB Webb patchar 7.2.x

Nedan följer en sammanställning av de förbättringar som patcharna av webbklienten innehåller. Kontrollera
gärna så att du har de senaste patcharna även för FB Bygggnad och ramverket.

2.4.1 Område


Korrigerat rapporten till att ta hänsyn till statistik_fnr vid räkning av antal i åldersstruktursektionen.



RiksSök använder senaste versionen av Lantmäteriets tjänst för hämtning av adress;
Belägenhetsadress Direkt version 4.0.0.
Stöd för skyddad taxerad ägare i rapport Fastighetsinformation RiksSök.
Tillgång till Arken-länkar även på ej registrerade planbeslut.
Förändringar kring gruppmedlemskap vid AD-inloggning.
Uppdaterat läsning av taxerad ägares andel enligt Lantmäteriets förändring av underliggande data i
7.3.0 databas.
Förbättrad hantering av registrerings- och fastställelsedatum för stadgar samt löpnummer för
åtgärdsinformation i sektionen för föreningsinformation i rapporten Fastighetsinformation.
Åtgärdat speciella fall (etiketterna när ägaren har nått sin nuvarande ägarandel genom flera fång)
vilket medförde dubbletter av lagfarna ägare i rapporter och etiketter.
Exkludering av fastigheter med ogiltigt FNR i sökresultatet.

2.4.2 FB FIR webb









2.4.3 FB KID webb


Hanterar vid rikssökning personnummer som slutar på 0000, samt att utlandsort kan saknas när
personen är född utomlands.

2.4.4 FB KID Statistik webb
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Buggfix, datum och åldersstruktur hänger ihop mellan de tre olika sökpanelerna.
Timeout i webbapplikationen är uppskruvad till 4800 sekunder innan den ger upp att vänta på ett
svar från servern. Detta så att svåra frågor, som tar riktigt lång tid, ska få chansen att bli besvarade.
Ändrat underliggande SQL-frågor mot FB 7.3.0-databas. Versionen fungerar inte med tidigare FB
databasversioner.

INSTALLATION

Nedan följer några viktiga systemkrav för aktuell version.

FB-Avisering 7.3.0 kräver att FB-databasen är uppgraderade till följande versioner:
 FB databasversion 7.3.0
 FB officiella vyer 7.3.0
FB KID Statistik 7.2.1 kräver att FB-databasen är uppgraderade till följande versioner:
 FB databasversion 7.3.0
 FB officiella vyer 7.3.0
Följ installationsanvisningarna i dokumentet Tekis-FB 7.3.0 UI.pdf
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3.1

Frågor, support mm

Supportärenden kan, som vanligt, registreras via Sokigos hemsida. Det går också att ringa
Sokigos support 0771-60 60 70 (lokal samtalstaxa) eller mejla support@sokigo.com.
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