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Version 4.1 
 
Invest for Excel version 4.1 (kompilation 4.1.001) innehåller nya funktioner och korrigeringar 
implementerade efter version 4.0 kompilation 4.0.001 och innehåller även en ny digital signatur. 
 

 
 
 

Microsoft Excel -versioner som stöds 
 
Invest for Excel 4.1. stöds för  
 
Microsoft Excel versioner 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 och Office 365 desktop 
i Windows 8.1, Windows 10 och Windows 11, 32-bit eller 64-bit. 
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Digital signatur 
 
Invest for Excels programkod signeras för närvarande med en digital signatur som är giltig till och 
med 30 november 2023. 
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Använd xlsx filformat (inga makron) för nya filer 
 
Använd programoptionen “Använd xlsx filformat (inga makron) för nya filer” för att skapa filer som 
inte innehåller makron. 
 

 
 

 
 
När detta alternativ används skapas nya filer från xltx filformats mallar. Xltx-mallar innehåller inte 
makron. 
 
Observera att filer som inte innehåller makron (xlsx) inte kan konverteras till filer som innehåller 
makron. 
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Tvinga användning av xlsx-filformat 

 
För att tvinga användning av xlsx-filformat för nya filer, lägg till följande rad i filen Invstart.ini i 
programkatalogen för Invest for Excel: 
 
ForceXlsx=1 
 
Observera att detta kan kräva admin-rättigheter och hjälp av IT-support. Standardsökväg till Invest 
for Excels programkatalog är C:\Program Files (x86)\DataPartner\Invest for Excel. 
 
Alternativt kan du lägga till samma rad till en textfil som heter InvestForExcelOptions.ini läggas till 
i mappen C:\ProgramData\DataPartner\Invest for Excel. Fördelen med detta tillvägagångssätt är 
att inställningen gäller alla användare av datorn och det finns ingen risk att inställningen skrivs 
över när Invest for Excel uppdateras. 
 
När användning av xlsx-filformatet tvingas, inaktiveras "Använd xlsx-filformat (inga makron) för 
nya filer" i Invest for Excel-alternativ. 
 

 
 
Om en makroaktiverad xlsm-kalkylfil öppnas när xlsx-filformat är tvingat, kommer filen 
automatiskt att konverteras till xlsx. 
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Spara som xlsx (inga makron) 
 

 
 
Använd kommandot "Spara som xlsx (inga makron)" för att spara en makroaktiverad xlsm-fil som 
xlsx (inga makron). Filen sparas i xlsx-filformat, knappar kopplas direkt till programfilen 
Invcode.xlam och knappar läggs till för händelsebaserade funktioner. Se Nya knappar i en xlsx-
kalkylfil. 
 
Filen namnges automatiskt när den sparas, stängs och öppnas igen. 
 
Observera att xlsm-filen inte sparas separat innan den konverteras. Om du har gjort ändringar i 
xlsm-filen och vill behålla xlsm-filen också, spara filen innan du konverterar till xlsx. 
 
Observera att filer som inte innehåller makron (xlsx) inte kan konverteras till filer som innehåller 
makron. 
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Koppla tryckknappar ifrån makron 
 

 
 
Använd funktionen "Koppla bort knappar från makron" för att ta bort länkar till programfilen 
Invcode.xlam. 
 
När du stänger en xlsx-fil med Invest for Excels Stäng-kommando görs detta automatiskt.  
 
Om du stänger en xlsx-fil med Microsoft Excels Stäng-kommando görs detta inte automatiskt och 
den stängda filen kommer att innehålla länkar till Invcode.xlam. 
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Koppla makron till tryckknappar 
 

 
 
Använd funktionen “Koppla makron till tryckknappar” för att lägga till länkar från knappar till 
programfilen Invcode.xlam. Använd detta kommando om knapparna inte fungerar. 
 
När du öppnar en xlsx-fil med Invest for Excels Öppna-kommando görs detta automatiskt. 
 
Om du öppnar en xlsx-fil med Microsoft Excels Öppna-command görs detta inte automatiskt.  



Invest for Excel 

 Copyright © 2022 Datapartner Oy 10 

Nya knappar i en xlsx-kalkylfil 
 
En xlsx-fil som sparats med funktionen "Spara som xlsx (inga makron)" innehåller nya manuella 
uppdateringsknappar sominte finns i en xlsm-fil. Detta beror på att en xlsx-fil inte innehåller 
händelsebaserade makron. Händelsebaserade makron är makron som utlöses när ett cellvärde 
ändras som ett exempel. De manuella uppdateringsknapparna är blå med ett utropstecken . 
 

Investeringar 

 

 
 
En manuell uppdateringsknapp på en investeringsrad uppdaterar avskrivningar för investeringen.  
 
En manuell uppdateringsknapp i investeringstabellens rubrik uppdaterar avskrivningar för alla 
investeringar i investeringstabellen. 
 
I en förvärvskalkylfil läggs även knappar till för uppdatering av goodwillavskrivningar. 
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Resultaträkning 

 
Ändring av operator för en specifikationsrad uppdaterar inte automatiskt totalradformeln i en xlsx-
fil. 
 

 
 
En manuell uppdateringsknapp på den översta totalraden i specifikationsstrukturen uppdaterar 
alla totalformler i strukturen. 
 
En manuell uppdateringsknapp i resultaträkningens rubrik uppdaterar totalrader för alla specifika-
tionsstrukturer i resultaträkningen. 
 

Rörelsekapital 

 
Ändring av en cell i Rörelsekapitaltabellen uppdaterar inte automatiskt rörelsekapitalet i en xlsx-fil. 
 

 
 
En manuell uppdateringsknapp på den översta rörelsekapitaltillgångsraden uppdaterar alla 
rörelsekapitalformler för den tillgången. Om tillgångsgruppen har mer än en tillgångsrad 
specificerad uppdateras alla tillgångsradformler i den tillgångsgruppen. 
 
En manuell uppdateringsknapp i rubriken uppdaterar alla rörelsekapitalformler i Rörelsekapital-
tabellen. 
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Kassaflöde 

 
Ändring av operator för en specifikationsrad uppdaterar inte automatiskt totalradformeln i en xlsx-
fil. 
 

 
 
En manuell uppdateringsknapp på den översta totalraden i specifikationsstrukturen uppdaterar 
alla totalformler i strukturen. 
 
En manuell uppdateringsknapp i Kassaflödestabellens rubrik uppdaterar alla totalrader i alla 
specifikationsstrukturer i Kassaflödestabellen. 
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Nya knappar i en xlsx-finansieringsfil 
 
Två manuella uppdateringsknappar läggs till i specifikationsbladet för varje finansiering i finansie-
ringsfilen. 
 
När du anger procentsatser för lyft kan du uppdatera lyftbeloppen genom att trycka på knappen i 
den första kolumnen i Lyftkolumnerna. 
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När du anger lyft kan du uppdatera lyftprocenter genom att trycka på knappen i den andra 
kolumnen i lyftkolumnerna. 
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Visa förloppsindikator för långa uppgifter 
 
Förloppsindikatorn är som standard avstängd för att minimera resurser. Den kan slås på i 
Optioner. 
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Öppna kompatibilitetsprogramfilen för xls-beräkningsfiler (version 3.6 
och äldre) 
 
Programfilen med makron för xls-beräkningsfiler öppnas som standard inte vid uppstart. 
Öppnande av programfilen kan aktiveras i programalternativ. 
 

 
 
Använd det här alternativet om du har en gammal kalkylfil där knapparna inte fungerar. 
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