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1

VERSIONSMEDDELANDE FÖR FB 7.4.1
Nu lanserar vi en ny version av FB, 7.4.1. 7.4.1 är en tvingande version som främst innehåller de
förändringar som krävs för att kunna läsa Lantmäteriets nya överföringsformat, ÖFF 11.30.
Läs mer i dokumentet FB 7.4.1 UI.pdf hur installation av 7.4.1 går till.

2

NYHETER VERSION 7.4.1
FB 7.4.1 innefattar följande komponenter:


FB Avisering 7.4.1 - tvingande



FB Webb 7.4.1 - valfri



FB Webbrapport 7.4.1 - valfri



Officiella vyer 7.4.0 - valfri



FB Hjälpprogram 7.4.1

FB Avisering 7.4.1 är tvingande för att fortsatt avisering av Lantmäteridata i ÖFF 11.30.
FB Webb 7.4.1 är frivillig men rekommenderas för alla, speciellt för dig om använder FB Webb som
gränssnitt, du som använder RiksSök via FB Webb eller rapporter eller du som jobbar med AD-användare.
FB 7.4.1 omfattar ingen databasuppgradering men det finns några förbättrade och nya vyer i nuvarande
databasversion 7.4.0. Sokigo rekommenderar uppdatering av vyerna men det är inte tvingande.

2.1

FB Avisering 7.4.1

Nedan följer en sammanställning av de förbättringar i FB Avisering 7.4.1. FB Avisering 7.4.1 är en tvingande
version vilket innebär att inte går att fortsätta att avisera in fastighets- eller lägenhetsinformation efter den 21
mars om uppgradering till 7.4.1 inte görs. Aviseringar från Skatteverket och FB KID påverkas inte.

2.1.1 Generellt



Uppdaterat .Net till version 4.6.2.
Konfigurationsfönstret går att scrolla om skärmens upplösning är låg.

2.1.2 Avisering FIR










Stöd för ÖFF 11.30
Samfällighetsföreningsinformation: Tagit bort hantering av all samfällighetsföreningsinformation eftersom
detta utgår i ÖFF 11.30.
Optimerad hantering av ÖFF-tabellerna 60F, 60M och 74A.
Avisering avbryts om skrivning till loggfil misslyckas.
Om programmet inte hittar någon fil att avisera meddelas vilket löpnummer programmet letar efter.
Avisering stoppas om det finns en pågående avisering för ett annat leverans-id.
Buggfix: Grön istället för röd flagg visades om programmet hade misslyckats med att läsa aviseringsfilen.
Buggfix: Programmet kunde under vissa omständigheter föreslå fel rad vid omkörning.
Raderat funktionalitet för att kopiera tidigare leveransinformation efter avslutad omkörning eller manuellt
filval.
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2.1.3 Avisering KID




2.2

Justerad hantering av helgdagskontroll
Avisering stoppas om det finns en pågående avisering för ett annat beställnings-id.

Officiella vyer och webbtjänster

Sokigos officiella gränssnitt inom FB består av webbtjänster och officiella vyer. Databasen och dess vyer
omfattas inte av uppgradering till FB 7.4.1 utan ligger kvar på FB 7.4.0. Däremot har det tillkommit lite
förändringar på 7.4.0 vyerna vilka beskrivs nedan.

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.
FB 7.4.1 innebär inga databasförändringar vilket innebär att version på databas och vyer fortfarande är
7.4.0.
Dokumentationen beskriver samtliga officiella vyer inom FB.
 FB FIR Officiella vyer 7.4.0.pdf
 FB Byggnad Officiella vyer 7.4.0.pdf
 FB Lägenhet Officiella vyer 7.4.0.pdf
 FB KID Officiella vyer 7.4.0.pdf
 FB Integration Officiella vyer 7.4.0.pdf
Inledningsvis i respektive dokument finns en sammanfattning av förändrade vyer. Se även röda texter i
respektive vys beskrivning. Det som har hänt efter 2018-01-08 är nytt sen senaste release.

Vy förbättringar berör bland annat på följande:
 Ny vy för taxeringsinformation TF_TAX_VETYP_V1
 Ny områdesvy för planområden TF_OMR_PLAN_GEOFIR_V2
 Mindre förändringar i några befintliga vyer
 Inga borttagna vyer
Det är viktigt att du som använder de officiella vyerna tar del av vydokumentationen på partner ftp:n.
Läs mer i webbtjänstens egen dokumentation.
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2.3

FB Webb 7.4.1

Nedan följer en sammanställning av de förbättringar som den nya versionen av webbklienten innehåller.
Flertalet förbättringar i FB Webb handlar om anpassning till den nya FB 7.4.1 databasen men det finns även
en del andra nyheter.

2.3.1 Generellt




Förbättrad fönsterhantering och borttag av cashad information i webbläsaren från tidigare sökningar
AD-inloggning fungerar nu med åtkomst till fler databaser
Förbättrad hantering av kartbild i rapporter för FB Webb installationer med fler databaser – med MS
SQL som databas krävs dock att de olika databaserna ligger samma koordinatsystem!

2.3.2 FB FIR


Den vanliga rapporten Fastighetsinformation har möjlighet att läsa in samfällighetsföreningsinformation direkt från Lantmäteriets direktåtkomsttjänster (kräver FB FIR RiksSök)




Rättning rörande taxeringsinformation från FB FIR RiksSök
Sökpanelen för planakter utökad med akter för rättigheter och åtgärder



Kommun ligger med som defaultkolumn (i stället för som tidigare möjlig kolumn) för att underlätta
vid RiksSök
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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 7.4.1.x. FB Hjälpprogram kan
komma med förbättringsversioner även mellan de ordinarie releaserna.

2.4.1 FB Underhåll
Nyheterna för FB Underhåll berör följande:
 Konfiguration för läsning av samfällighetsföreningsinformation från FIR RiksSök

För information kring FB Hjälpprogram, se FB Hjälpprogram handbok 7.4.1.pdf som kan hämtas hem via
våra användarsidor.

2.4.2 FB Admin
FB Admin innehåller följande förbättringar:
 Infört möjlighet att av handläggar-id (för att ex döpa om användares inför övergång till AD)
 Export av användares behörigheter
 Buggfix: Ett tomt fönster visades för funktionen ’Ändra Karta på valda användare’
Vi arbetar för närvarande med ytterligare förbättringar kring användarhanteringen, t ex uppdatera en befintlig
handläggare med aktuell information från AD-användaren och matcha befintliga handläggare mot ADanvändare. Dessa funktioner kommer att släppas under de kommande veckorna.

2.5

FB Webb rapport

Nyheterna i FB:s webbrapporter är:
 Förbättrad formatering av rapporten Fastighetsförteckning för att göra den tydligare och mer
lättläst
 Förbättrat stöd för AD-anrop mot fristående webbrapporter (har ni senaste patchen på FB 7.4.0 så
har ni redan denna fix)
Beskrivning av FB:s fristående rapporter finns i dokumentet FB Webbrapport 7.4.1.pdf.
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3

INSTALLATION
FB Avisering 7.4.1 är tvingande för att fortsatt avisering av Lantmäteridata i ÖFF 11.30.
FB Webb 7.4.1 är frivillig men rekommenderas för alla, speciellt för dig om använder FB Webb som
gränssnitt, du som använder RiksSök via FB Webb eller rapporter eller du som jobbar med AD-användare.
FB 7.4.1 omfattar ingen databasuppgradering men det finns några förbättrade och nya vyer i nuvarande
databasversion 7.4.0. Sokigo rekommenderar uppdatering av vyerna men det är inte tvingande.
Följ installationsanvisningarna i dokumentet FB 7.4.1 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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