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Välkommen till EOS version Hypergene 19-4!  

  

I detta dokument vill vi lyfta fram lite kortfattad information om några av nyheterna 
efter uppgraderingen den 17-20/4 2020.  
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Tekniska specifikationer - webbläsare 

Den nya versionen av EOS stödjer webbläsarna Firefox, Safari, Chrome och 
Microsoft Edge, men inte Internet Explorer. 
 
 

Buggrättning – inloggningsproblem lösta 

Genom uppgraderingen ska de problem som vi hade vid inloggning och felaktiga 
kolumnrubriker i november till januari vara lösta. 
 
Se även de ändringar och prestandaförbättringar som gjorts vid uträkning av 
påläggsprocent och fördelning av gemensamma kostnader under rubriken Viktigt att 
tänka på vid budget- och prognosarbete, sist i detta dokument. 
 
 

Presentationsläge och högkontrastläge 

Om du ska visa EOS på projektor eller ta skärmklipp finns det två bra nyheter att 
känna till: 
 

Presentationsläge  

Nu finns det möjlighet att visa själva rapporten i fullskärm så att den övre svarta 
menyn döljs.  

Inställningen finns i den grå menyn: 

  

För att stänga helskärmsläget trycker man [Esc] eller klickar på motsvarande symbol. 
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Ett annat tips för att kunna visa rapporten på ännu större yta är att också dölja 
vänsterkolumnen:

 

 

Högre kontrast 

När man visar EOS på en projektor eller en dåligt inställd storbildsskärm kan man 
under vissa förutsättningar ha svårt att urskilja linjer i tabeller, vissa bakgrundsfärger 
etc. Därför finns det möjlighet att på en användare välja att Hypergene visas i så 
kallat högkontrastläge.  
 
Ändringen görs på menyvalet Inställningar (klicka på ditt namn i övre menyn).  

 
 

 

Import från Excel 

I de inmatningstabeller där det går att importera från Excel går det nu använda 
knappen Excelimport i samtliga webbläsare. När man klickar på knappen visas en 
informationsdialog där användaren uppmanas att klistra in de Excelrader (det 
aktuella urklippet) som ska importeras. 
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Lista med kortkommando 

Det finns inte många kortkommandon i EOS, men de som finns går att se via 
menyvalet Inställningar (klicka på ditt namn i övre menyn) och sedan finns valet 
Kortkommando under frågetecknet längst upp i högra hörnet. 
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Nyheter i Verksamhetsrapportering 

Tydligare i visningsinställningar 

Filtreringsalternativen i menyn Justera visning (ögat) är fler och tydligare grupperade. 

 

 

Ändringar syns i en Ändringslogg 

På alla delar i en verksamhetsrapport, t.ex. i textstycken, går det att se de olika 
ändringar som gjorts, både vad som har ändrats, tidpunkt och vem som har gjort 
ändringen. 

Funktionen Ändringlogg finns i menyn under Öppna objektdialog (i:et). 
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Dela ner redigeringsbara tabeller och textstycken  

Med hjälp av funktionen Kopiera innehåll till underliggande, går det att dela allt 

innehåll i ett tabellstycke eller textstycke till underliggande organisationer så att även 

de kan redigera innehållet. Nu kan alltså en tabell skapas med rubriker och rader av 

den som delar ner tabellen och sedan kan den som får den fylla i den med data.  

Funktionen Kopiera innehåll till underliggande finns i menyn under Öppna 

objektdialog (i:et) och fliken Dela. 

 

Egna instruktioner 

Det är nu möjligt att på rubrikstycken använda Egen instruktion. Det innebär att 
sektionen Ekonomi som skapat rapporten/rubrikstycket fortsatt bestämmer över den 
gemensamma instruktionen för en rubrik, t.ex. Fakultetsspecifika kommentarer, men 
där under kan fakulteterna lägga Egna instruktioner för sina rubrikstycken som bara 
gäller deras respektive organisation. 

 

Flytta rubriker och stycken 

I de delar som ni själva på fakultets- och/eller institutionsnivå lagt till egna rubriker 
och stycken är det möjligt att flytta en rubrik eller ett stycke inom dokumentet. Då 
kommer den rubriken/stycket att flyttas, inklusive alla eventuella barn som finns för 
den egna organisationen och de eventuella barn som lagts till av organisationer som 
fått det tilldelat. Delningen justeras också om det behövs, så att underliggande 
organisationer kan se det de fått tilldelat vid flytt. Denna funktion gör det nu möjligt att 
korrigera en struktur i efterhand, utan att man måste radera och bygga om. 

Funktionen Flytta finns i menyn under Operationer (pennan). 
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Viktigt att tänka på vid budget- och prognosarbete 

Uppdatering av pålägg och fördelningar 

 All inmatning i budget- och prognos sparas när man på respektive rad 
klickar på knappen Spara. Då uppdateras även saldon i fliken Resultaträkningen som 
finns i int/kostn-uppgiften samt rapport 102. Resultat och balansräkning. 

 I inmatningsbilderna finns det också en uppdateringsknapp som 
startar en beräkning av påläggsprocent eller skapar fördelningsrader av 
gemensamma kostnader. För att kunna se effekten av en inmatning av en budget- 
eller prognosuppgift måste man klicka på knappen för att starta en sådan beräkning. 

OBS! Om man inte behöver se resultatet av beräkningen direkt kan man vänta med 
beräkningen eller så sker det automatiskt varje natt. 

Nyhet! För att inte låsa användaren i inmatningsuppgiften (eller alla andra!) startar 
numera inte beräkningsjobbet direkt i den session man arbetar i utan i ett 
bakgrundsjobb. Om det är flera som startar ett beräkningsjobb samtidigt körs de efter 
varandra i en kö. 

Det går att se status på kön i rapport 815. Uppgiftshanterare. Om jobbet gått klart 
syns de under fliken Historik. Välj uppdateringsprocess i väljlistan för Uppgift för att 
visa alla körda uppgifter. När man markerar sin uppgift i listan till vänster visas till 
höger loggning om vem som startat jobbet och på vilket Kst som uppdateringsjobbet 
körts. 

 

Uppdateringsjobben kan också startas från rapport 102. Resultat och balansräkning, 
men endast i de fall man vet att beräkning behöver göras på nysparad inmatning. 
Klicka på den knapp som motsvarar den process där ny data behöver beräknas och 
se till att alltid markera den del i organisationen där beräkningen behöver göras, t.ex. 
för ett specifikt Kst eller en hel institution. 
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Övriga tips i EOS 

 

Filtrering och sortering i Uppgiftslistan 

I samband med arbete med budget, prognos eller uppföljning är det vanligt att man 
vill gå tillbaka och titta på gamla uppgifter i EOS. Eftersom listan ofta är ganska lång 
kan sökandet av uppgifter i fliken Mina avklarade uppgifter underlättas av sortering 
eller filtrering. Klicka på rubriken i en viss kolumn för att sortera på den kolumnen. 
Allra effektivast är det dock att filtrera på ett viss värde i en kolumn t.ex. ett visst 
budgetår eller en viss prognos i kolumnen Process. Klicka på filtreringsikonen 
(tratten) för att öppna fönstret. 
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