
Hva er hovedforskjellene mellom Buddy 1.1.5 og Buddy versjon 2.0? 

 

 Det er lagt til en knapp i Analyse- arkfanen som heter «Oppdater pivottabell» som brukes i 

stedet for å trykke Refresh i pivot-tabellen etter at man har gjort endringer i Buddy. Et trykk 

på Oppdateringsknappen oppdaterer alle pivot-tabellene i arkene Analyse, Stdrapp og 

PrRapp. Tiden dette tar er avhengig av mengde data, men vil ligge på mellom 1-5 sekunder 

for en vanlig Buddy. 

 

 Det er lagt til en knapp i Analyse-arkfanen som man kan trykke på for å fjerne alle filter i 

inputarkene.  

 

 Det er lagt til en Knapp i arkfanen Kuben som filtrerer, oppdaterer pivottabellene, merker og 

kopierer området som skal overføres til tekstfilen. Dataene limes inn i ltb-[enhet] filen som 

vanlig.  

 

 Buddy-filen er krympet slik at oppstart av Buddy går raskere. 

 

 Inputarkene er i den nye versjonen utvidet til 2500 linjer i Fastlønn, 750 i Timelønn, 750 i 

Frikjøp og 2500 i Aktivitet. Dette fordi noen fakulteter har hatt problemer med å få med alle 

data. Dette betyr ikke at man bør budsjettere mer detaljert, snarere tvert imot. Mange kan 

med fordel budsjettere mindre detaljert og prøve å rydde opp i inputarkene sine.  

 

 NAV-refusjoner påvirker nå overhead på eksternt finansierte prosjekter i Buddy på samme 

måte som i regnskapet. Dette måtte håndteres manuelt i Buddy 1.1.5. Dette betyr at om en 

ansatt på et prosjekt er ute i f.eks svangerskapspermisjon får prosjektet ikke bare refusjon 

for dette, men også tilbake overhead. For at dette skal fungere må det brukes art 5801 eller 

5812 i Aktivitet-arket.  

 

 Sted, prosjekt, tiltak og SKO kode valideres ved innlegging av nye data. Man får feilmelding 

om man prøver å legge til en ugyldig stedkode.   

 

 Vi har lagt til en ny arkfane som heter «Endringslogg». Det er valgfritt å benytte denne. Her 

kan man legge til endringer som er gjort i Buddy slik at andre enkelt kan se hvilke endringer 

som er gjort.  

 

 

 

Feilmeldinger osv. 

- Kommer feilmeldingen “File is in use by another user” opp når man prøver å åpne Buddy kan 

man lukke og prøve å åpne på nytt. Det fungerer som regel. I noen tilfeller kan det også 

hjelpe å gjøre følgende: Gå til Windows Explorer, trykk Organize oppe til venstre, velg Layout 

og huk bort Details Pane. 

- Trykk «Enable content, «Enable macros» hvis disse skulle komme opp. 

 

 


