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Välkommen till Raindance version 2017 höst!  

  

 

I detta dokument finns kortfattad information om några av nyheterna efter 
uppgraderingen den 14/11 2017.  

Dokumentet är inriktat på nyheter. Fullständiga instruktioner finns fortsatt i de olika sk 
guider som finns publicerade på Ekonomiwebben, 
http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mitt-arbete/system-och-manualer/raindance.   
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Ny flik för Frånvaro under Inställningar 

Under Mina inställningar i Min inkorg finns nu en separat flik för att ange frånvaro. 

 

Välj knappen Lägg till frånvaro, då öppnas ett nytt fönster där du lägger till frånvaroperiod 
och hänvisningar till annan användare. Kontroll sker så att hänvisningarna inte är 
överlappande och att de täcker hela frånvaroperioden. 

 

 

 

 

http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mitt-arbete/system-och-manualer/raindance


3 

 

   
Support: http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mitt-arbete/system-och-manualer/raindance 

Nyheter i Rapportbilder 

Rullista vid val av Period 

På en del rapportbilder finns nu en rullista vid val av Period.  

 

 

Dölj/Visa id 

Det går nu att dölja id i en kolumn och endast visa benämningen. Högerklicka i 
kolumnrubriken och välj Dölj/visa id. Raderna sorteras på id även om denna är dold. 

 

http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mitt-arbete/system-och-manualer/raindance


4 

 

   
Support: http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mitt-arbete/system-och-manualer/raindance 

Dölja/Ändra flera kolumner  

I Saldolista spec och Verifikationslista spec finns en ny knapp – kolumninställningar – 
som ger möjlighet att göra inställningar för flera kolumner i taget. 

  

För dimensionsfält kan du dölja, visa och stryka kolumner som finns med i 
rapportbilden från början. Du kan också visa eller dölja benämning för flera kolumner 
samtidigt. Markera de koddelar som ska döljas/visas och välj sedan Utför. 
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Saldolista spec - borrbar 

Det går nu att från konto i Saldolista spec borra sig vidare till verifikationslista.

  

Från verifikationsnummer i Verifikationslista spec sedan borra vidare ned till specifik 
verifikation. 
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Se meddelande och bifogade dokument vid borrning till detaljer 

Vid borrning till detaljer via belopp i Saldolista spec (Beslutsstöd/Uppföljning/Frågor & 
Analys) går det att via ikonerna öppna alla bifogade dokument och meddelanden på 
faktura eller bokföringsorder. 

 

 

Bifoga dokument  

 

Bifoga dokument till faktura 

För att underlätta utskrift av faktura har vi valt att enbart tillåta bifogade dokument i 
format word (doc/docx) och pdf. Vid behov att bifoga dokument i excelformat spara 
det först i pdf-format. 

 

Bifoga mer än ett dokument samtidigt 

Det är nu möjligt att markera och bifoga flera dokument samtidigt på alla fakturatyper 
och bokföringsordrar i portalen. Markera som vanligt ikonen för Bifoga dokument, välj 
Bläddra för att söka fram de filer som ska bifogas. Markera filerna och välj Öppna, 
välj sedan Bifoga.  
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Anteckningar i Anläggning 

Funktionaliteten för Anteckningar i Anläggning är lite förändrad. Det går inte längre 
att ändra i eller ta bort befintlig anteckning. När ny anteckning skapas kompletteras 
den automatiskt med namn och datum. 
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