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1 VERSIONSMEDDELANDE FÖR FB 7.9.0 
Nu lanserar vi en ny version av FB, 7.9.0. FB 7.9.0 är en tvingande version till följd av förändringar från 
Skatteverket. Från och med 1 juli 2022 slutar Skatteverket att tillhandahålla UP format och går över till XML-
format. För att kunna avisera KID filer från och med 1 juli i XML-format måste uppgradering till FB 7.9.0 
göras. 

Du som gör uppgraderingen på egen hand, se FB 7.9.0 UI för systemansvarig.pdf. 

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

• Helt nyskriven FB KID Avisering för att hantera Skatteverkets XML-format 

• Omskriven FB KID E-transport för högre säkerhet 

• Ny hantering av skyddsrum från MSB för MS SQL 

• Förbättrad hantering av Regionala Statistik Områden, RegSO 
• Stöd för spatiala områden i FB KID Statistik för MS SQL 

• Möjlighet till delad skärm mellan karta och registerflikar 

• En första version av minimap som FB Webbkarta 

• Rollhantering för databasanvändare i MSSQL för högre säkerhet 

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

3 UPPDATERADE MODULER VERSION 7.9.0 
FB 7.9.0 innefattar följande komponenter: 

 

• FB Avisering 

• FB Databas 

• FB Webb och webbrapport 

• FB Ytladdning 

• FB Områdeshantering 

• FB Integration 

• FB Hjälpprogram  

 

Officiellt gränssnitt 

• Officiella vyer 

• FB Tjänst  

• KID Webbtjänst 

 

FB 7.9.0 är en version som 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. 
Övriga FB moduler måste uppgraderas i nära anslutning till de tvingande delarna eftersom endast FB 7.9.0 
versionen av applikationerna har stöd för FB 7.9.0 databas.  

FB 7.9.0 är ett krav för fortsatt avisering från Skatteverket efter sista juni 2022.   
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4 FB AVISERING 7.9.0 
Nedan följer en sammanställning av de förbättringar som avisering av med FB 7.9.0 omfattar.  

4.1 Generellt 
• Krav på databas 7.9.0 

4.1.1 Avisering FIR 

• FB Avisering kan numera endast avisera Lantmäteridata 

4.1.2 Avisering KID 

• Programmet är omskrivet från grunden vilket har gjort det betydligt effektivare och ökat kvaliteten 
på befolkningsinformationen 

• Övergång till totalpost ökar också kvaliteten på befolkningsinformationen 

• Säkrare inläsning av filer eftersom programmet läser in filer med hjälp av Skatteverkets löpnummer 

• Ny hantering för loggning av aviseringar i FB Avisering 
• Automatisk avisering via FB:s egen FB Schemaläggare 

 

5 FB WEBB 7.9.0 
Nedan följer en sammanställning av de förbättringar i FB Webb/webbrapport 7.9.0.  

5.1 Generellt 
• Versionen kräver databasversion 7.9.0 

• Möjlighet att låta sökflikarna för FIR/Byggnad/Lägenhet/KID dela fönster med kartan. Funktionen är 
tillämpbar för både GI och det nya kartstödet MiniMap och kombineras med fördel med ”Skicka automatiskt”  

 
• Helt nytt kartstöd, minimap från CSM (ingår inte i ordinarie FB 7.9.0 uppgradering utan beställs separat) 

5.1.1 Område 

• Ny funktion för att skapa områden från områden 

5.1.2 KID  

• Omskriven mot förändrade delar orsakade av ny KID Avisering 
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6 FB YTLADDNING 7.9.0 
FB Ytladdning är i denna version förberedd för att kunna hantera geodata för rättigheter från Lantmäteriet.    

• Krav på databas 7.9.0 

• Förberedd för att läsa in rättighetsinformation från Lantmäteriet (implementeras så snart det finns UUID i 
geodata för rättigheter hos Lantmäteriet) 
 

 

7 FB HJÄLPPROGRAM 

7.1 Generellt 
• Versionen kräver databasversion 7.9.0 

• Möjlighet till krypterad databasanslutning för MSSQL 

7.1.1 FB Admin 

• Kolumner som visar när en användare skapats/ändrats visas alltid 

• Ändrats datum fungerar även vid hämtning från AD numera 

• Information om Företag tas med vid hämtning från AD  

• Kan numera hantera fler än 1000 användare (det var en begränsning tidigare) 

• En helt ny rollhantering för säkrare hantering av databasanvändare – för MSSQL 

 

7.1.2 FB Underhåll 

• Stöd för databasuppgradering till FB 
7.9.0 databas 

• Funktioner för skapande av nya och 
förbättrade vyer 

• Ny funktion för att aktivera FB KID E-
transport 

• Ny funktion för inläsning av 
skyddsrum, endast för MS SQL 
databas 
 

7.1.3 FB Konfiguration 

• Funktion för att konfigurera upp jobb 
för KID E-transport 

• Loggning av vilka AD-användare som 
ingår i vald AD-grupp (OBS! Endast 
AD-namnet, inte klartextnamn pga GDPR) 

7.2 FB Schemaläggare 
• Loggar resultat av alla jobb som utförs 

• Förbättrad inläsning av företagsinformation från SCB 
• Stöd för avisering av Skatteverksdata i det nya XML formatet 
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8 FB OMRÅDESHANTERING 7.9.0 
FB Områdeshantering är en klient som bör installeras hos dig som systemansvarig för FB.   

• Versionen kräver databasversion 7.9.0 

 

9 FB INTEGRATION 7.9.0 
• Versionen kräver databasversion 7.9.0 

 

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 7.9.0.  

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.  

10.1 FB Officiella vyer 

Dokumentationen beskriver samtliga officiella vyer inom FB.  

• FB FIR Officiella vyer 7.9.0.pdf 

• FB Byggnad Officiella vyer 7.9.0.pdf 

• FB Lägenhet Officiella vyer 7.9.0.pdf 

• FB KID Officiella vyer 7.9.0.pdf 

• FB Integration Officiella vyer 7.9.0.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 

• Ny tabeller och vyer för skyddsrum, kräver ingen extra modul eller databeställning. För alla FB kunder med 
MS SQL som databas 

• Nya förberedande tabeller och vyer för rättigheter – avvaktar UUID för geodata hos Lantmäteriet 
• Förbättrad integration med FB för statistikområde RegSO. Nu med grunddata från FB i vyer och kartlager. 

RegSO ingår utan kostnad för alla FB KID Statistik kunder och kräver ingen extra databeställning 

 

https://sokigo.com/sokigo-registrerad-integrationspartner-trip/
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10.1.2 Nya och förbättrade vyer FB FIR/FB Byggnad 

• Helt ny vy som visar hur stor del av en fastighet som är bebyggd 

• PID nu med i lagfartsvyer 

10.1.3 Nya och förbättrade vyer FB Lägenhet 

• Förbättrad hantering av lägenhetsvyer, se mer i vydokumentation 
 

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

 

10.2 FB Tjänst 7.9.0 
FB Tjänst har många önskade nyheter i denna version. Sokigo lägger stort fokus på att förbättra 
integrationsmöjligheter från andra system och FB Tjänst är helt kostnadsfri.   

10.2.1 Generellt: 

• FB Företag in i FB Tjänst med metoder för att söka ut arbetsställen via adressplats, företagsnamn eller 
organisationsnummer 

 /foretag/arbetsstalle/adressplats/uuid 
 /foretag/arbetsstalle/foretagsnamn 
 /foretag/arbetsstalle/orgnr 
 

10.3 FB KID Webbtjänst 7.9.0 
FB KID Webbtjänst kommer på sikt att fasas ut och bli en del av FB Webbtjänst. Dock underhåller vi den 
fortfarande och har lagt till följande nyheter:   

10.3.1 Generellt: 

• Stöd för FB 7.9.0 databas 
 

11 INSTALLATION  
FB Avisering 7.9.0, FB KID Avisering via FB Schemaläggare 7.9.0 och FB Databas 7.9.0 måste uppgraderas 
vid samma tillfälle och allra senast sista juni 2022 för alla er som har FB KID.  Det går inte att fortsätta att 
avisera Skatteverksdata i nuvarande version av FB Avisering efter 2022-06-30. Samtliga övriga moduler 
måste också uppgraderas till 7.9.0 för att fungera som de ska.  

Installation av och integration med MiniMap beställs och installeras separat.  

Följ installationsanvisningarna i dokumentet FB 7.9.0 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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