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1 VERSIONSMEDDELANDE FÖR FB 7.7.0 
Nu lanserar vi en ny version av FB, 7.7.0. 7.7.0 är en tvingande version med stöd för årsskiftesförändringar 
från Lantmäteriet rörande taxering samt stöd för UUID i Skatteverksaviseringen.  

Du som gör uppgraderingen på egen hand, se FB 7.7.0 UI för systemansvarig.pdf. 

2 NYHETER VERSION 7.7.0 
FB 7.7.0 innefattar följande komponenter: 

 

• FB Avisering 

• FB Databas 

• FB Webb 

• FB Webbrapport 

• FB Ytladdning 

• FB Områdeshantering 

• FB Integration 

• FB Hjälpprogram (onlineprogram på https://gem.sokigo.com/fb) 

• Arken Service (version 2.0.0) 

• FB Schemaläggare 7.7.0 

Officiellt gränssnitt 

• Officiella vyer 

• FB Webbtjänst  

• KID webbtjänsten 

 

FB 7.7.0 är en version behöver hållas samman. FB databas och FB Avisering måste uppgraderas samtidigt 
för att fungera över huvud taget och övriga moduler måste uppgraderas för att fungera korrekt.  

 

3 NYHETER DU INTE FÅR MISSA 😊 
Nedan beskrivs några funktioner som vi vill lyfta fram speciellt, läs mer om dem under respektive produkt 

• FB-Bolag – en helt ny modul som tillgängliggör kategoriserad bolagsinformation inklusive alla arbetsställen i 
din karta ur ett samhällsplanerings- och medborgarperspektiv. Håll utkik efter våra webinar för att få veta 
mer! 

• Ny sökning som gör det möjligt att på en enda sökning få fram fastigheter i kommunen som saknar lagfaren 
ägare (och bara har en lagfartsanmärkning) 

• Planer i Arken går nu att visa i alla webbläsare 

• Förbättrad hantering av områden i FB med funktioner för att dölja eller låsa en områdestyp den för 
redigering.  

• Förtydligande kring sekretessmarkerade och skyddad folkbokföring 
 

Mer om nyheterna finns att läsa under respektive modul i detta dokument.   

https://gem.sokigo.com/fb
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4 FB AVISERING 7.7.0 
Nedan följer en sammanställning av de förbättringar som den nya versionen 7.7.0 av aviseringsklienten 
innehåller. FB Avisering 7.7.0 är tvingande för avisering av ÖFF 11.50.     

4.1 Generellt 

• Krav på databas 7.7.0. 

• Programmet använder FB:s nya gemensamma sätt att hantera databasanslutningar. 

• Konfigurationsfönstret öppnas nu från startsidan. 

• Handboken öppnas nu från startsidan 

4.1.1 Avisering FIR 

• Stöd för Lantmäteriets ÖFF 11.50. Programmet klarar även ÖFF 11.40. 

• 14G (Gemensam delägare): Buggfix: Aviseringen stoppade om det fanns ett överordnat gemensam 
andel-objekt i databasen. 

• 14H (Gemensam lokaliseringsregisterenhet)): Buggfix: Aviseringen stoppade om det fanns ett 
överordnat gemensam andel-objekt i databasen. 

• 50A (Registerbyggnad): Egenskaper för total lokalarea, värdeår och typkod raderas och slutar 
levereras i ÖFF 11.50. 

• 60A (Rättighet): Inläsning av den nya egenskapen fastighetstillbehör som introduceras i ÖFF 11.50. 

• 90A (Adressplats): Slutat generera varning 9300 för dubblett av adressplats. 
 

4.1.2 Avisering KID 

• Buggfix: Relationer kunde ibland få onödiga dubblettrader i databasen. 
 

5 FB YTLADDNING 7.7.0 
FB Ytladdning har främst förbättringar kring loggning och rapportering.  

5.1 Generellt 
• Krav på databas 7.7.0. 

• Hantera fastigheter med tillägg DOMR som kan finnas i ay_xxxx.shp och laddas till fastighetsyta  
 

 

6 FB OMRÅDESHANTERING 7.7.0 
FB Områdeshantering är en klient som bör installeras hos dig som systemansvarig för FB.   

6.1 Generellt 
• Krav på databas 7.7.0. 

• Programmet använder FB's nya gemensamma sätt att hantera databasanslutningar. 

• Hantering av den nya egenskapen 'Synlig' för områdestyper. 
• Hantering av den nya egenskapen 'Redigerbar' för områdestyper. 

• Uppdaterad lista med reserverade områdestyper. 
 

7 FB INTEGRATION 7.7.0 

7.1 Generellt 
• Versionen kräver databasversion 7.7.0  
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8 FB WEBB 7.7.0 
Nedan följer en sammanställning av de förbättringar som den nya versionen 7.7.0 av aviseringsklienten 
innehåller. FB Avisering 7.7.0 är tvingande, det kommer inte att gå att avisera in Lantmäteridata i ÖFF 11.40 
med tidigare versioner av aviseringsprogrammet.    

8.1 Generellt 
• Versionen kräver databasversion 7.7.0 

8.1.1 Område 

• Visar bara synliga områdestyper vilket ger ett renare och mera lättanvänt gränssnitt för alla som 
använder FB Webb 

8.1.2 FIR 

• Akt numret som visas under Plan -> Annan myndighetsinformation länkas till Arken 

• Alla akter i Arken kan visas på nytt sätt i valfri webbläsare (!). Länken till DjVu finns kvar för de som 
önskar spara ned akten som en fil. OBS! IETAB läkningen får inte längre användas.  

 
• Visar bara synliga områdestyper under sökpanelen Område 

• FIR fastighetsrapport har fått kartbild på ”rikssökt” fastighet från grannkommun (förutsättning:  att 
fastighetsytan finns i FB databasen) 

• Visa spatiala områden i fastighetsrapporten 

• Möjlighet att söka på fastigheter som saknar lagfaren ägare (kombineras lämpligen med Filter på 
den egna kommunen eftersom referensfastigheter i andra kommuner normalt saknar lagfaren 
ägare) 
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8.1.3 Byggnad 

• Visar bara synliga områdestyper under sökpanelen Område 

8.1.4 Lägenhet 

• Visar bara synliga områdestyper under sökpanelen Område 

8.1.5 KID  

OBS, rapportförbättringarna gäller även då rapporten anropas fristående! 

• Förtydligande av personer med sekretessmarkering och skyddad folkbokföring så att de visas i 
”alla fönster” 

o Kolumner i sökresultatet som visar sekretessmarkering och skyddad folkbokföring 
o Extra kryssruta för att få med sekretessmarkerade/skyddad folkbokföring (som kan kryssas 

ur för de som har behörighet) i rapporten Personlista 
o Extra kryssruta för att få med sekretessmarkerade/skyddad folkbokföring (som kan kryssas 

ur för de som har behörighet) i Etikettutskrift 

• Rapporten Personlista har följande förbättringar: 
o Kan öppnas i Excel 
o Särskild adress i en egen kolumn  
o Ett åldersurval som gör det möjlig att filtrera resultatet på ålder  

 
• KID Etiketter har följande förbättringar: 

o Ett åldersurval som gör det möjlig att filtrera resultatet på ålder (på samma sätt som 
rapporten Personlista) 

• Funktionen att söka via fastighet kan nu söka i flera kommuner, ny klickbox (sök i alla kommuner) 
• Visar bara synliga områdestyper under sökpanelen Område 
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9 FB HJÄLPPROGRAM 

9.1 Generellt 
• Versionen kräver databasversion 7.7.0 

9.1.1 FB Admin 

• Förbättrad hantering av att söka och editera planinformation  
 

9.1.2 FB Underhåll 

• Funktion för databasuppgradering till FB 7.7.0 

• Aktivering och konfiguration av FB Bolag 

• Konfiguration av e-postinställningar (idag endast för FB Schemaläggare) 
Konfiguration som flyttat från FB Konfiguration till FB Underhåll (där den borde vara): 

• Konfiguration av kartflik per databas (där en FB Webb/GI jobbar mot fler databaser) 
• FB KID RiksSök konfigurationen flyttad och förbättrad 

• Hantera fastigheter med tillägg DOMR som kan finnas i ay_xxxx.shp och laddas till fastighetsyta  
 

9.1.3 FB Konfiguration 

• Kräver .Net 4.7.2 

• Helt ny design! 

• Konfiguration av ALLA FB modulers datakällor samlad i ett och samma gränssnitt 

• Testmöjligheter för databasanslutning 

• Test av AD-gruppval 

• Konfiguration av FB Ytladdning 

• Konfigurering av FBWebb.config görs här istället för manuellt i filen 

• Kan schemalägga jobb, till en början för uppdatering av prestandavyer och avisering av 
bolagsinformation till den nya modulen FB Bolag 

 

9.2 FB Schemaläggare 

• Ny Windows tjänst som används för jobb som är schemalagda i FB Konfiguration.  
 

9.3 Arken Service 2.0 

• Kan nu visa planer i alla webbläsare!       till följd av ny funktion i ArkenService "Visa akt i html5"  

• Ny ArkenService som stödjer AktDirekt 2.0 
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10 OFFICIELLA VYER OCH WEBBTJÄNSTER 
Sokigos officiella gränssnitt inom FB består av webbtjänster och officiella vyer. Databasvyer och 
webbtjänster omfattas också av uppgradering till version 7.7.0.  

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.  

10.1 FB Officiella vyer 

Dokumentationen beskriver samtliga officiella vyer inom FB.  

• FB FIR Officiella vyer 7.7.0.pdf 

• FB Byggnad Officiella vyer 7.7.0.pdf 

• FB Lägenhet Officiella vyer 7.7.0.pdf 

• FB KID Officiella vyer 7.7.0.pdf 

• FB Integration Officiella vyer 7.7.0.pdf 

Inledningsvis i respektive dokument finns en sammanfattning av förändrade vyer. Se även röda texter i 
respektive vys beskrivning.  

 

10.1.1 Nya och förbättrade vyer FB Integration 
 

Spatiala vyer 

• ALD_FODAR har lagts till i följande vyer  
o TF_BYG_FODAR_ANTPERS_V1 

o TF_BYG_FODAR_ANTPERS_GEOFIR_V1 
o TF_BYG_FODAR_KON_ANTPRS_V1 

o TF_BYG_FODAR_KON_ANTPRS_GEO_V1                                                                                                       
o TF_ADR_FODAR_KON_ANTPRS_GEO_V1 

o TF_ADR_FODAR_KON_ANTPRS_GEO_V2 
o TF_ADRPL_FODAR_KON_ANTPERS_V1 

o TF_ADRPL_FODAR_KON_ANTPERS_V2 
 

10.1.2 Nya och förbättrade vyer FB FIR 

• TF_FASTYTA_ANT_GEOFIR_V1 – helt ny vy som visar antal folkbokförda per fastighet 

• NYKO har fått komkod i början för att hantera flera kommuner 

10.1.3 Generella förbättringar MS SQL 

• Vyer har fått primärnycklar för MS SQL? 
 

 

 

Det är viktigt att du som använder de officiella vyerna tar del av vydokumentationen på partner ftp:n.  
 
 

 

 

  

https://sokigo.com/sokigo-registrerad-integrationspartner-trip/
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10.2 FB Webbtjänst 7.7.0 
FB Tjänsten har många önskade nyheter i denna version. Sokigo lägger stort fokus på att förbättra 
integrationsmöjligheter från andra system och FB Tjänsten är helt kostnadsfri.   

10.2.1 Generellt: 

• Programmet använder FB:s nya gemensamma sätt att hantera databasanslutningar. 

• Infört möjlighet att hämta fordonsinformation från Bisnode. Separat avtal med Bisnode krävs. 
• Buggfix: Tjänsten returnerar nu felkod 401 (unauthorized) vid felaktig inloggning.  

 

11 INSTALLATION  
FB Avisering 7.7.0 och FB Databas 7.7.0 måste uppgraderas vid samma tillfälle snarast möjligt. Det går inte 
att fortsätta att avisera 2020 om inte uppgradering har gjorts. Samtliga övriga moduler måste också 
uppgraderas till 7.7.0 för att fungera som de ska.  

Följ installationsanvisningarna i dokumentet FB 7.7.0 UI.pdf 

 

12 FRÅGOR, SUPPORT MM 
Supportärenden kan, som vanligt, registreras via Sokigos hemsida. Det går också att ringa 
Sokigos kundservice 0771-60 60 70 (lokal samtalstaxa) eller mejla kundservice@sokigo.com. 
Installationshjälp tas om hand av våra konsulter men kan beställas via kundservice.  
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