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1

VERSIONSMEDDELANDE FÖR FB 7.3.1
Nu lanserar vi en ny version av FB, 7.3.1. Den nya versionen omfattar framför allt förbättringar för att kunna
använda och dra nytta av FB även utanför FB Webb.
FB 7.3.1 innehåller en helt ny gemensam webbtjänst för FB som på sikt ska ersätta befintliga FB FIR
respektive FB KID Webbtjänster.
En stor del i releasen är också att i stort sett alla webbrapporter som finns inne i FB Webb blir fristående och
kan köras från GI eller från annan valfri kartlösning eller verksamhetssystem.
Den innehåller även helt nya samt förbättrade officiella vyer samt små förbättringar i FB Avisering.
Vi rekommenderar samtliga kunder att uppgradera till FB 7.3.1 eftersom den innehåller många funktioner
som verkligen gör nytta, inte minst för er som har kommit igång eller vill komma igång med spatialt FB!
Det finns även möjlighet att testköra den nya versionen i Sokigos miljö (med demodata) innan uppgradering.
Är du intresserad av det, hör av dig till oss så skickar vi inloggningsuppgifter.
Uppgradering till version 7.3.1 kräver anpassning av rapportanrop i andra verksamhetssystem och
kartlösningar. För detaljerad information om vad som behöver ändras, se punkt 1.8.1 i FB 7.3.1 UI.pdf.

2

NYHETER VERSION 7.3.1
FB 7.3.1 innefattar följande komponenter:


FB Webb 7.3.1



FB Webbrapporter 7.3.1



FB Områdeshantering 7.3.1 (tidigare FB Område)



FB Integration 7.3.1



FB Avisering 7.3.1



AutoLaddaLmGeoFtp 7.3.1 (automatisk laddning spatialt FB)



Officiella vyer 7.3.1



FB Hjälpprogram 7.3.1



FB Webbtjänst 7.3.1 – ny gemensam webbtjänst för hela FB



TekisKidWebbtjänster6290.zip – uppdatering av KID webbtjäst som på sikt utgår och ersätts av den
gemensamma webbtjänsten för FB

FB 7.3.1 är en version som behöver hållas samman, dvs alla delar bör uppgraderas vid samma tillfälle.

2.1

FB Avisering 7.3.1

Nedan följer en sammanställning av de förbättringar som den nya versionen 7.3.1 av aviseringsklienten
innehåller. FB Avisering 7.3.1 är inte tvingande men vi rekommenderar starkt uppgraderingen.
För att få bättre prestanda finns det materialiserade vyer och prestandatabeller i databasen. Dessa
uppdateras i slutet av varje avisering vilket gör att aviseringarna tar lite längre tid än tidigare. Det är viktigt att
aviseringen inte avbryts innan detta är klart. Om ni använder flera konfigurationer och kör flera aviseringsfiler
på rad mot samma databas så räcker det att prestandavyerna uppdateras i samband med den fil som körs
sist.

2.1.1 Generellt


Versionen kräver databas 7.3.1.
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2.1.2 Avisering FIR






72A KOMMUN (Kommuner som berörs av planbeslut): Buggfix: Nu lagras koppling mellan
planbeslut och kommun för alla påverkade kommuner och inte endast en kommun.
01ABCR REGENH (Registerenhet): Optimerad hantering.
01ABCR REGENH (Registerenhet): Lagring av Lantmäteriets objekttyp (01A, 01B, 01C eller 01R).
01ABCR REGENH (Registerenhet): Hantering av fastigheter som skapats via ytladdningen och som
sedan förekommer i aviseringen.
Byggnad: Om FB Byggnad inte är aktiverat och aviseringsfilen innehåller byggnadsinformation
kommer aviseringen stoppas med felmeddelande.

2.1.3 Avisering KID



2.2

Buggfix: Vid flytt tillbaka till samma adress efter till exempel utvandring skapades inte en ny
folkbokföringsadressrad.
Tagit bort hantering av ett antal databasfält som inte längre användes.

Officiella vyer och webbtjänster

Sokigos officiella gränssnitt inom FB består av webbtjänster och officiella vyer. Databasvyer och
webbtjänster omfattas också av uppgradering till version 7.3.1.

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, Registrerad Integrations Partner. Det är kostnadsfritt och ni får gärna registrera fler personer från
er kommun.
Dokumentationen beskriver samtliga officiella vyer inom FB. Se röda kommentarer för nyheter.
Vy förbättringar berör bland annat på följande vyer:


Nya vyer för fastigheter



Ny spatial vy baserad på fastighetsytor för visning av lagfaren och taxerad ägare



Nya kolumner i vyn för planområden



Nya kolumner i skolområdesvyn



Nya kolumner i vyn för insatszon och VA-områden



Ny vy för informationsgrupp 95D, adressplatsanmärkning



Ny vy med begränsat personinnehåll för redovisning av person på adressplats med kön och ålder

2.2.2 Webbtjänster
En helt ny webbtjänst följer med version 7.3.1. Läs mer i webbtjänstens egen dokumentation.

2.3

FB Webb 7.3.1

Nedan följer en sammanställning av de förbättringar som den nya versionen av webbklienten innehåller. Det
finns många nyheter och förbättrade funktioner i FB Webb 7.3.1 så vi rekommenderar starkt att ni
uppgraderar till denna version.

2.3.1 Generellt


Tekis har sen tidigare bytt namn till Sokigo. I och med denna version byter även produkterna inom
FB namn.
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För att förenkla möjligheten att filtrera ditt sökresultat så är filterraden aktiv redan vid uppstart.
Filtrering kan göras på samtliga kolumner.



Sökresultatet visas numera på en sida som standard i alla applikationer. Om svaret innehåller mer
än 1000 träffar får användaren valet att gå vi över till sidindelad visning. Visning på en sida gör det
enklare att markera flera fastigheter och få en överblick över sökträffen.
Vid anrop till FB Webb finns möjlighet att gå direkt till en förvald flik.
Ex http://utv-fir-t01/fbwebb/?openTab=FIR_APP ger följande uppstart:



2.3.2 FB Område


Rapporten Planinformation förbättras med information om boendetäthet per småhus respektive
flerfamiljshus och blir fristående, dvs kan även köras utanför FB Webb.



Helt ny rapport speciellt anpassad för områdestypen VA-Plan. Rapporten kan köras både i och
utanför FB Webb.
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Ny funktion för redigering av ett områdes typ, namn och beskrivning
Med redigeringsfunktionen går det även att redigera geometrin på ett område, den funktionen kräver
GI 3.6




Ny funktion för att kopiera ett område
En ny behörighet införs som möjliggör att en användare kan se/redigera/ta bort allas områden

2.3.3 FB FIR
Förbättringar sökingångar




Förbättrad ordning på sökingångar så att de mest förekommande ligger överst samt att sökingångar
av samma typ är samlade.
Avsevärt förenklade sökmöjligheter för äldre och tidigare fastighetsbeteckningar. Sökingången
gammal/ny beteckning samt Tidigare beteckning utgår till förmån för nya sökmöjligheter i
sökpanelen Fastighet på Tidigare beteckning Före respektive Efter beteckningsreformen.
Sökingången Inteckningar tas bort eftersom den informationen numera visas i rapporterna
Fastighetsinformation och Fastighetsinformation RiksSök
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Detta gör det möjligt att enkelt hitta alla fastigheter med ett visst traktnamn.
RiksSök





Stöd för senaste versionen av Lantmäteriet Direkt Åtkomst tjänster, för gällande versioner se
produktsidorna för Fastighet och befolkning
RiksSök ingången är förändrad med fritextsökning på fastighetsbeteckning och kommunnamn
tillsammans

Etiketter, ägarlista och rapporten fastighetsinformation fungerar numera även för RiksSökta
fastigheter eller från ett blandat sökresultat innehållande både databassökta och RiksSökta
fastigheter

Rapporten Fastighetsförteckning kräver dock information som inte kan erhållas via Lantmäteriets
Direkt Åtkomst tjänster och fungerar bara för ”databassökta fastigheter”
Rapporter







Fastighetsrapport RiksSök och fastighetsägarlistan går numera att anropa från RiksSökta fastigheter
samt kan köras fristående (dvs utanför FB Webb)
Det finns numera endast en funktion för rapporten Fastighetsägarlista så väljer man i ett senare steg
om den ska visas som en webbrapport eller i Excel
Justera hur äldre fastighetsbeteckningar redovisas korrekt i fastighetsrapporten, t ex utan asterixoch kolon-tecken inte redovisas när de inte borde finnas
Visa och hämta gruppinformation för inskrivningsinformation i fastighetsrapporterna från den plats
där den informationen finns sedan ÖFF 11 ändringen

Behörigheter


En helt ny behörighet för FB FIR Arken har införts. Den styr om Arkenlänkar visas i
fastighetsrapporten eller inte. Behörigheten måste tilldelas till de användare som ska se Arken
länkar i rapporten. Det görs som vanligt i FB Admin. Detta gäller även användare som används för
att anropa FB rapporter, t ex användaren FBLASA som ofta används från GI.

Spatialt FB




Sökning på grannfastigheter selekterar inte längre ursprungsfastigheten samt att sökningen fungerar
för fastigheter med flera områden
Outredda fastigheter tas med vid laddning av fastighetsyta
Möjlighet att ladda ytor utanför den egna kommunen till databasen (och därmed kunna RikSöka
fastighetsinformation direkt från kartan!)
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2.4

FB Hjälpprogram

FB Hjälpprogram består av moduler för att hantera databaskonfiguration, databasunderhåll samt användare
är onlineprogram som utvecklas kontinuerligt. Senaste version är för tillfället 7.3.1.x. FB Hjälpprogram kan
komma med förbättringsversioner även mellan de ordinarie releaserna.

2.4.1 FB Underhåll
Nyheterna för FB Underhåll berör följande:
 Uppgradering av officiella vyer till version 7.3.1.
För information kring FB Hjälpprogram, se FB Hjälpprogram handbok 7.3.1.pdf som kan hämtas hem via
våra användarsidor.

2.5

FB Webb rapport

Med version 7.3.1 blir nästan alla rapporter som finns i FB Webb fristående.
Rapporten kan därmed anropas från valfritt verktyg utanför FB Webb, t ex från GI kartan i något av Sokigos
verksamhetssystem. Från GI 3.6 ingår färdiga anrop med de nya fristående rapporterna i FB Webb.
Funktioner som beskrivits under FB Webb rubrik Rapporter slår även igenom för de fristående rapporter vi
har.
De nya fristående rapporterna vi har i och med version 7.3.1 är:

2.5.1 Rapporter som kräver spatialt FB och FB Integration




Områdesinformation
Planområdesinformation
VA-Plan område

2.5.2 Rapporter från FB FIR





Fastighetsinformation RiksSök
Fastighetsförteckning
Fastighetsägarlista
Fastighetsägaretiketter

2.5.3 Rapporter från FB KID


Folkbokföringsetiketter

Beskrivning av samtliga fristående rapporter finns i dokumentet FB Webbrapport 7.3.1.pdf.
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3

INSTALLATION
FB Webb 7.3.1 och FB Avisering 7.3.1 kräver att FB databas och vyer är uppdaterade till version 7.3.1. Det
går INTE HELLER att köra FB Webb 7.2.1 mot FB databas 7.3.0 eller 7.3.1 utan uppdatering till FB Webb
7.3.1 är nödvändig.
Följ installationsanvisningarna i dokumentet FB 7.3.1 UI.pdf

3.1

Frågor, support mm

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