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1

VERSIONSMEDDELANDE FÖR FB 7.4.2
Nu lanserar vi en ny version av FB, 7.4.2. 7.4.2 är en tvingande version som främst innehåller stöd för de
förändrade aviseringsfilerna från Skatteverket och Lantmäteriet som kommer vid årsskiftet 2018/2019.
Den stora förändringen från Skatteverket är att en ny termkod för skyddad folkbokföring införs. Skyddad
folkbokföring är ett högre skydd än den tidigare sekretessmarkeringen vilket innebär att vi numera kan
hantera folkbokföringsadresser för personer som enbart är sekretessmarkerade.
Har ni sekretessmarkerade personer i er Skatteverksbeställning idag får ni med automatik personer med
skyddad folkbokföring efter årsskiftet.
Önskar ni folkbokföringsadresser för sekrettessmarkerade personer så måste en beställning göras till
Skatteverket. Beställningen ska vara av typen ’Urval’ där urvalet är alla personer med sekretessmarkering.
Uttaget ska som vanligt innehålla fullständiga uppgifter om personerna, och urvalet måste synkas med den
vanliga aviseringsbeställningen. Kontakta Skatteverket angående beställningen.
Urvalet måste läsas in med FB Avisering 7.4.2 för att de sekretessmarkerades adresser ska tas om hand.
Ingen tömning behöver göras utan grunduttaget läses in direkt i befintlig FB databas. Den historik som finns i
KID påverkas inte.
Om ni har skäl att ladda om hela KID databasen är det ett bra tillfälle att göra det. Då beställs i stället en
komplett grundladdning. Skatteverkets blanketter för grundladdning finns på vår ftp:
/Anvandarstod/Exempelbeställningar LM & SKV/Blanketter Skatteverket/
För dig som har FB KID E-transport för hämtning av filer: Nytt_grunduttag_7777_09.pdf
Annan lösning för hämtning: Nytt_grunduttag_Egen_lösning_7777_09.pdf
Läs mer hos Skatteverket för information om termkoderna för skyddad folkbokföring och anträffad död.

1.1

Uppgradering till version 7.4.2

Läs mer i dokumentet FB 7.4.2 UI för systemansvarig.pdf för instruktioner om hur uppdatering ska
genomföras. Det är väldigt viktigt att alla moduler uppgraderas vid samma tillfälle för att inte personer med
skyddad identitet ska visas öppet i gränssnitten.

2

NYHETER VERSION 7.4.2
FB 7.4.2 innefattar följande komponenter:
•

FB Databas 7.4.2

•

FB Avisering 7.4.2

•

FB Webb 7.4.2

•

FB Webbrapport 7.4.2

•

FB Områdeshantering 7.4.2

•

FB Integration 7.4.2

•

FB Ytladdning 7.4.2 (för automatisk laddning spatialt FB)

•

Officiella vyer 7.4.2

•

FB Hjälpprogram 7.4.2

•

FB KID tjänst

•

FB Tjänst 7.4.0 – gemensam webbtjänst för hela FB, endast underliggande vyer har ändrats

FB 7.4.2 är en version som måste hållas samman, dvs alla delar bör uppgraderas vid samma tillfälle.
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2.1

FB Avisering 7.4.2

Nedan följer en sammanställning av de förbättringar som den nya versionen 7.4.2 av aviseringsklienten
innehåller. FB Avisering 7.4.2 är i högsta grad tvingande trots att varken Lantmäteriet eller Skatteverket
ändrar versionnummer på sina aviseringsfiler. Filer daterade 2019 får under inga omständigheter aviseras
med FB Avisering 7.4.1 eller tidigare.

2.1.1 Generellt
•
•
•
•

Versionen kräver databas 7.4.2.
FB Avisering skickar aviseringsresultat för både FIR och KID till Sokigo.
Från och med denna version av FB Avisering kommer det finnas ett datum då aviseringen inte
längre är tillåten. Därmed försvinner risken att gamla versioner av FB Avisering används.
Förbättringar kring e-post-rapporter.

2.1.2 Avisering FIR
•
•
•
•
•
•

09A (Koordinat): Anpassning inför ÖFF 11.40.
09C (Områdesinformation): Anpassning inför ÖFF 11.40.
37B (Organisationsuppgifter): Hantering av juridisk form.
Istället för personnamn och personnummer innehåller loggfilen endast ett förkortat personnummer.
Förkortat personnummer lagras i aviseringskontrollen.
Tagit bort varning 540 för saknat kvartersnamn eftersom varningen är förlegad.

2.1.3 Avisering KID
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Hantering av skyddad folkbokföring.
Adresser och fastighetskoppling sparas för sekretessmarkerade personer.
Hantering av datum för anträffad död.
Hantering av avregistrering på grund av falsk identitet.
En persons koppling till fastighet bestäms i första hand från Skatteverkets uppgift för gällande
fastighet. Tidigare användes Skatteverkets historikuppgifter.
Förbättringar kring historikhanteringen för RegionKid.
Aviseringen är ca 40% snabbare på grund av mindre kommunikation med FB-databasen.
Loggfilen innehåller inte längre personnummer.
I aviseringskontrollen döljs information för personer med sekretessmarkering och/eller skyddad
folkbokföring. Namn och personnummer visas dock.

Officiella vyer och webbtjänster

Sokigos officiella gränssnitt inom FB består av webbtjänster och officiella vyer. Databasvyer och
webbtjänster omfattas också av uppgradering till version 7.4.2.

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, Registrera d Integrations Partner. Det är kostnadsfritt och ni får gärna registrera fler personer från
er kommun.
Dokumentationen beskriver samtliga officiella vyer inom FB.
• FB FIR Officiella vyer 7.4.2.pdf
• FB Byggnad Officiella vyer 7.4.2.pdf
• FB Lägenhet Officiella vyer 7.4.2.pdf
• FB KID Officiella vyer 7.4.2.pdf
• FB Integration Officiella vyer 7.4.2.pdf
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Inledningsvis i respektive dokument finns en sammanfattning av förändrade vyer. Se även röda texter i
respektive vys beskrivning.

Vy förbättringar berör bland annat på följande:
• Förändrad hantering av sekretessmarkerade personer där vi numera HAR MED adressuppgifter
• Stöd för Skatteverkets nya termkod skyddad folkbokföring som är ett starkare skydd än
sekretessmarkering. Folkbokföringsadress för skyddade personuppgifter finns inte i FB, däremot
finns ofta en särslild adress registrerad.
Det är viktigt att du som använder de officiella vyerna tar del av vydokumentationen på partner ftp:n.

2.2.2 Webbtjänster

•

KID Tjänst
Filtrerar bort personer med skyddad folkbokföring. Det är av stor vikt att den nya versionen av KID
Webbtjänsten installeras.
Stöd för anträffad död

•

FIR Tjänster
Inga förändringar

•

Gemensam FB Tjänst
För den ”nya” gemensamma FB webbtjänsten så har bara underliggande vyer uppdaterats för att
exkludera personer med skyddad folkbokföring och sekretessmarkering.

•

2.3

FB Webb 7.4.2

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 7.4.2 databasen men det finns även
en del andra nyheter.

2.3.1 Generellt
•
•
•

Stöd för FB 7.4.2 databas
Snyggare visning med gemener och versaler i FB Webb och Webbrapporter
En rapport som visar Allt om en person

2.3.2 FB Område
•
•

Stöd för att skicka fler områden till kartan samtidigt
Möjlighet att skicka alla typer av områdestyper, även egenskapade, till kartan
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2.3.3 FB FIR
•

Juridisk form visas i sektionerna Lagfaren ägare och Taxering i rapporten Fastighetsinformation.
Lantmäteriets information om förekommande värden.

•
•

Stöd för kartbilder i rapporterna för kunder med en FB Webb installation mot fler databaser
Visa adresser för alla utländska fastighetsägare i rapporten Fastighetsinformation

•
•
•

FB FIR RiksSök
Stöd för tjänsten Fastighet Direkt version 2.1.0
Stöd för tjänsten Gemensamhetsanläggning Direkt 1.7.0
Stöd för RiksSök i Lantmäteriets arkiv Arken

2.3.4 FB Byggnad
•

Juridisk form visas i sektionerna Lagfaren ägare och Taxering i rapporten Byggnadsinformation. För
förekommande värden, se motsvarande punkt under FB FIR.

•

Möjlighet att spara rapportinställningen ”Visa rapporter i Word format”

2.3.5 FB Lägenhet
•

Buggrättning skicka lägenhetspunkter från kartan

2.3.6 FB KID
•

Nya/förändrade kolumner i sökträffen för att förtydliga vilken adress som visas: Senaste
bostadsadress byter namn till Adress samtidigt som vi inför den nya kolumnen Adresstyp.

•

Sökning i filter för inflyttad/invandrad/flyttat inom kommunen på äldre datum än databasens
skapande datum ger en varning och inte ett stopp
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Sekretessmarkering och skyddad folkbokföring
•
•

Nya filter för sekretessmarkering och skyddad folkbokföring. Den som har behörighet måste aktivt
välja att personer med skyddad folkbokföring och sekretessmarkering ska tas med. Dessa filter
bockas ur av sig själva efter varje sökning för att inte ligga kvar av misstag.
Saknas behörighet går dessa filter inte att kryssa ur. I bilden
nedan saknas behörighet till Skyddad folkbokföring.

•

Tydlig information direkt i rapporthuvudet att personen har
skyddad folkbokföring och/eller sekretessmarkering.

•

Folkbokföringsadress hanteras för person som enbart har skyddet sekretessmarkering. Detta är
möjligt till följd av det nya högre skyddet Skyddad folkbokföring. Just nu saknas folkbokföringsadresser i FB databasen. För att få in adress krävs en grundladdning från Skatteverket. Laddning av
adresser innebär att sekretessmarkerade personer får ett läge i kartan och räknas med i områden.

•
•

Redovisning av Skatteverkets nya avregistreringsorsak Falsk
identitet i rapporten Personinformation
Falsk identitet som valbar Senaste avregistreringsorsak i Filter

•

Visa datum för anträffad död i personrapporten (tidigare visades det som Avliden)

•

KID Statistik
KID Statistik exkluderar avregistreringsorsaken falsk identitet
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2.4

FB Webb rapport

2.4.1 Generellt fristånde rapporter
•
•
•
•
•

Stöd för UUID
Stöd för AD användare fullt ut i alla rapporter
Stöd för krypterade lösenord vid anrop
FB KID rapporten Personinformation som fristående rapport
FB KID rapporten Familjebild som fristående rapport

Beskrivning av samtliga fristående rapporter finns i dokumentet FB Webbrapport 7.4.2.pdf.

2.5

FB Hjälpprogram

FB Hjälpprogram består av moduler för att hantera databaskonfiguration, databasunderhåll samt användare
är onlineprogram som utvecklas kontinuerligt. Senaste version är för tillfället 7.4.2.x. FB Hjälpprogram kan
komma med förbättringsversioner även mellan de ordinarie releaserna.

2.5.1 Generellt
Gemensamma nyheter:
• Körs numera på en https adress, dvs https://gem.sokigo.com/fb
• Ny modul för att kryptera ett lösenord, se mer i FB Hjälpprogram handbok.pdf

2.5.2 FB Underhåll
Nyheterna för FB Underhåll berör följande:
• Uppgradering av databas inklusive officiella vyer till version 7.4.2.
• Funktion för att aktivera uppgraderingstjänst
• Funktion för att aktivera aviseringstjänst

2.5.3 FB Admin
I FB Admin finns en hel del förbättringar som underlättar vid övergången till AD-användare i FB Webb. En
förbättring är att det går att byta namn på samt ta bort en användare med tillhörande databasanvändare. En
annan nyhet är behörigheten kring sekretessmarkering och skyddad folkbokföring.
Nyheterna för FB Underhåll berör följande:
• Ny behörighet för skyddad folkbokföring
• Uppdaterad hantering av behörighet för sekretessmarkering
• Infört möjlighet att söka i användarlistan
• Fler filter för användarlistan
• Infört möjlighet att aktivera eller avaktivera flera användare samtidigt.
• Kopiering av handläggarinformation har utökats med rubriker och mer information.
• Nya användare får alla rapportinställningar valda
• Infört möjlighet att välja alla rapportinställningar för befintliga användare
• Handläggar-id kan nu vara upp till 100 tecken långt
• Infört möjlighet att radera en handläggare.
• Infört möjlighet att radera databasanvändare som har använts för FB-databasen.
• Det går att matcha en befintlig användare mot en AD-användare.
• Utökat stöd för nästlade AD-grupper
• Programmets fönster har blivit mer lättarbetat
• Förbättrad felhantering och tydligare felmeddelanden
För information kring FB Hjälpprogram, se FB Hjälpprogram 7.4.2.pdf som kan hämtas hem via våra
användarsidor.
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2.6

Klientprogram för systemansvarig

2.6.1 FB Områdeshantering
Klientprogrammet FB Områdeshantering (tidigare FB Område) omfattas även den av version 7.4.2. Den
innehåller dock endast små förändringar.
• Stöd för FB 7.4.2 databas
• Stöd för handläggar-id på 100 tecken.

2.6.2 FB Integration
Klientprogrammet FB Integration omfattas även det av version 7.4.2. Vi rekommenderar att ni inte längre
använder FB Integration för matchning av vanliga adresser utan vi rekommenderar att ni i stället har med
Riksnycklar i er avisering från Skatteverket. Då sker matchningen automatisk via nycklarna”
• Stöd för FB 7.4.2 databas
• Personer med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering visas inte i programmet.
• Stöd för handläggar-id på 100 tecken.

3

INSTALLATION
FB Webb 7.4.2 och FB Avisering 7.4.2 kräver att FB databas och vyer är uppdaterade till version 7.4.2. Det
går INTE att köra tidigare versioner av FB Webb mot FB databas 7.4.2. Uppgradering till FB Webb 7.4.2 är
nödvändig för att inte personer med skyddad folkbokföring ska visas helt öppet.
Följ installationsanvisningarna i dokumentet FB 7.4.2 UI.pdf

3.1

Frågor, support mm

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