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Tocoman Kustannusraportointi – uudet ominaisuudet
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Uudet ominaisuudet
Olemme toteuttaneet seuraavat uudet ominaisuudet 4.0.900.0 versioon.



Tositteen riviselitteen lisäys käyttöliittymään (Laskut ja palkat, Raportin muokkaus, Hylätyt
laskut ja palkat -ikkunat).
Tositteen riviselitteen lisäys Selite-seulaan ja tulosteille ”R105 Työmaan laskut ja palkat” ja
”R106 Työmaiden toteutumatiedot”.

Muutokset olemassa oleviin ominaisuuksiin
Olemme toteuttaneet seuraavat muutokset oleviin ominaisuuksiin.


Raportin muokkaus -ikkunan alaosan litterakohtaisten välilehtien korkeus käyttäjän muutettavissa.

Korjatut ongelmat
Olemme toteuttaneet seuraavat korjaukset.


Tuotannonsuunnittelusta julkaistujen hankkeiden litteroiden määrätietojen pyöristys yhdelle desimaalille.

Tiedossa olevat ongelmat
Ei tiedossa olevia ongelmia.

Aikaisempien välijulkaisujen ominaisuuksia
TCM 4.0.802.0 -muutoksia



Lisätty yhteensopivuus SQL Server 2014 -version kanssa.
Korjattu Hylätyt laskut ja palkat- toiminnossa ollut virhe, joka kaatoi ohjelman, jos yritettiin siirtää virheellisen hanketunnuksen sisältäviä korjattuja tositteita.

TCM 4.0.800.0 -muutoksia






Muutettu tietokannan rakennetta TCM Tuotannonsuunnittelun uusien ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.
Korjattu virhe TCM Tuotannonsuunnittelun tavoitearvion muutosten päivityksessä Tocoman
Kustannusraportointiin. ”Sama kuin tavoite” -rivit tulivat tuplana, jos käyttäjä valitsi ”Peruuta”, eli käyttäjä ei halunnut päivittää aikaisempia suunnitelmarivejä uuden tavoitearvion
mukaiseksi.
Muutettu hankeluettelon Tilanne-seula valintalistaksi.
Lisätty mahdollisuus liittää laskulinkki myös hylättyihin laskuihin.
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Raportti ”R100 Kustannusraportti/raportointinimikkeet. Lisätty raporttiin kriteerit ”Näytä
muistiot” ja ”Näytä suunnitelmaperusteet”, eli mahdollisuus tulostaa myös tulosteiden
”R102 Suunnitelmaperusteet” ja ”R104 Raportointinimikkeiden muistiot” tiedot samaan raporttiin. Muutettu litteraseula valintalistaksi ja lisätty näkyviin litteran selite. Selkiytetty sosiaalikulujen kriteerin näkyvyyttä.
Raportti ”R200 Työmaaraportti (Excel)”. Lisätty tunnuslukusarake ”SUUNN EUR/brm2” ja
summarivi ”Työmaakustannukset yhteensä 1-9”.
Raportti ”R303 Työmaailmoitus”. Alv-kulujen laskentaa on muutettu samanlaiseksi kuin
raportissa ”R200 Työmaaraportti”, eli otetaan huomioon omien kohteiden Alv-laskennassa
kustannukset, joihin ei lasketa alvia sekä omien kohteiden alv-vähennys, lisätty kriteeri
”Litterat, ei alv”. Kustannusennusteen laskentaa on muutettu siten, että kustannukset jaetaan tasan hankkeen Rakennusaikakenttään kirjatun loppupäivämäärän mukaan.

TCM 4.0.600.0 -muutoksia



Muutettu tietokannan rakennetta uusien ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.
Lisätty mahdollisuus hallita käyttäjäoikeuksia hankekohtaisesti vaihtoehtona aikaisemman
hankeryhmäkohtaisen käyttäjäoikeuksien hallinnan lisäksi.
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