
FMV Produktionsmiljö 3 
Bokpublikationer

-
Ändringshistorik

Detta dokument ger information om alla förändringar som görs i mallpa-
ketet FMV Produktionsmiljö 3 Bokpublikationer samt en övergripande 
beskrivning över de förändringar som har gjorts efter FMV Produktions-
miljö 2.

Senaste ändringar är placerade högst upp i dokumentet.

Version 3.1 Bokpublikationer
Mallpaketet Materielpublikationer har arbetats om för placering i ett 
webb-gränssnitt, byter namn till Bokpublikationer samt får en uppdate-
ring av alla mallar efter synpunkter och förändringar i Regelverk FMV 
Materielpublikationer. Hela paketet placeras på FMV Logistikportal.

2018-03-20
Streckkoden på omslagens baksida har kompletterats med ’*’ i början 
och slut för att stämma överens med standarden för streckkod 3 of 9 
Barcode.

2017-10-17
Element Avsnitt, elementet Rubrik sätts nu in automatiskt med elemen-
tet Avsnitt.

Typsnitt i tabell med tabellformatet Textkolumner i A5-mall korrigerat så 
att det följer den övriga texten i dokumentet.

Storlek på typsnitt i element Markord modifierat:

• Systemtext: ändrat från -1pt till samma som omgivande text

• Paneltext: ändrat från -2pt till -1pt jämfört med omgivande text

Element Table håller nu ihop bättre med föregående stycke.
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2017-09-15
Första utgåvan av mallpaketet FMV Produktionsmiljö 3 Bokpublikatio-
ner. Mallarna har uppdaterats med inkomna synpunkter samt föränd-
ringar gjorda i Regelverk FMV Materielpublikationer.

Referenser

Hantering och utformning på referenser har ändrats för att få tydligare 
referenser, för att hanteringen av dessa ska bli mer konsekvent samt för 
att kunna ge stöd för olika språk i mallarna.

1. Referensen visar nu bara vad som faktiskt står i det refererade 
objektet. 

2. Refererad text har ändrats till kursiv stil.
3. De refererade objekt som ska användas har begränsats till:

- Rubrik

Nu som tidigare fungerar det även att referera till det omslutande 
elementet Niv1-5.

- Bild-rubrik

- Title i element Tabell

Tidigare fungerade endast att referera till element Table

- Lista-elem

Obs! Prefix som "avsnitt ..." och "moment ..." är nu borttagna.

Obs! Referens till element Table i tidigare mallpaket måste pekas om 
till elementet Title om dokument ska uppdateras till nya mallen.

Sekretessmärkning

Möjligheten att lägga till sekretessmärkning har arbetats in i alla mallar 
vilket innebär att det inte längre behöver finnas separata mallar för 
detta.

Typsnitt

Typsnitten Helvetica och Times har ersatts med motsvarande typsnitt 
Arial och Times New Roman.
2 (5)



FMV Produktionsmiljö 3 Bokpublikationer - Ändringshistorik
Listor

En numrerad lista kan nu fortsätta på föregående listas sista nummer 
genom att sätta det nya attributet Numrering till "Fortsatt" i element 
Lista-num.

Övriga justeringar

Många mindre ytterligare justeringar och buggrättningar har förts in i 
mallarna men räknas inte upp här då de inte bör påverka de dokument 
som uppgraderas till de nya mallarna.

Version 3.0
Innehållet i produktionsmiljön har strukturerats om för att få en mer prak-
tisk uppdelning av mallar och tillhörande dokument i separata mallpaket 
för att lättare kunna underhållas. Försvarsgrenar ersätts av publikations-
områden med var sitt mallpaket. 

Mallar för inlaga har uppdaterats till Enkeldok DTD 3.0. Alla mallar har 
justerats efter synpunkter där sådana har funnits.

Den ursprungliga formen på gränssnitt behålls med klickbara 
FrameMaker-dokument som håller ihop respektive mallpakets olika 
delar. 

FMV Produktionsmiljö 3.0 gjordes aldrig officiellt tillgänglig för nedladd-
ning då alla delar inte var klara.

2005-10-25
Första versionen av FMV Produktionsmiljö 3 med ny struktur, uppdate-
ring till Enkeldok DTD 3.0 samt uppdaterade mallar där synpunkter har 
kommit in.

Produktionsmiljön har delats upp i följande mallpaket:

• Materielpublikationer

• Flygpublikationer

• Marinpublikationer

• Teknisk Order

• Vårdsystem FM
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Mallar för inlaga i mallpaketenTeknisk Order och Vårdsystem FM har 
uppdaterats till Enkeldok DTD 3.0. Synpunkter från FMV och andra 
berörda har inarbetats.

Mallar för inlaga i mallpaketen Materielpublikationer, Flygpublikationer 
samt Marinpublikationer har uppdaterats till Enkeldok DTD 3.0. Några 
andra förändringar i mallarna har ej förts in då synpunkter på dessa sak-
nas.

Enkeldok DTD 3.0:

• Elementet Avhandfkn är borttaget. 

• Elementet Sidbryt tillåts nu i många fler element och positioner som 
t ex i element Datamodul samt mellan elementen Niv1 - 5 och 
Avsnitt.

• Nytt element Infoblock för gruppering av information i mindre avsnitt 
med rubrik

• Element Datamodul: 

- Det tidigare kravet på värden i attributen attributen Pubtitel, 
Datum, Pubtyp, Ansv, Distr och Sekretess är borttaget

- Många förändringar har gjorts med attribut för TO-dokument. 
Information om dessa ändringar finns i dokumentationen för 
mallpaketet Teknisk Order. 

• Fördefinierade värden på attributet idsyskoder är borttagna.

• Nytt element Avsnitt som kan användas istället för och på samma 
sätt som elementen Niv1-Niv5.

• Nya element Sarskuppg, Modifprio, Inforper, Uhobj, Arende samt 
Upphaver har lagts till i element Admin för användning i mallpaketet 
Teknisk Order.

• Elementet Bild-nyckelord tillåts nu även i elementet Bild för att 
FrameMaker ska kunna hantera dessa. 

• Elementet Entry tillåter nu även elementen Anm, Obs samt Radbryt. 

• Strukturen på element Ih är ändrad för bättre logisk uppbyggnad 
och tillåter nu elementet ihref tillsammans med elementet titel i ele-
mentet Ih.

• Nytt attribut Numrering i element Lista-num som används om num-
reringen ska fortsätta på en tidigare lista.

• Nytt element Steginstr för instruktioner som ska en egen utformning 
som alternativ till element Lista-num.
4 (5)



FMV Produktionsmiljö 3 Bokpublikationer - Ändringshistorik
• Nytt elementet Radbryt för placering i text-element för att kunna 
bevara en radbrytning vid SGML/XML export/import.

• Attributet Bredd i element Table har kompletterats med valet "margi-
nal". 

• Elementet tgroup tillåts flera gånger i element Table. 

• Elementet Z-betoning tillåter nu referenser med elementen ref-
avsnitt, ref-lista, ref-moment, ref-tabell, ref-bild, ref-bildposer samt 
ref-formel.

2005-01-20
Första versionen av FMV Produktionsmiljö 3 Vårdsystem FM.

Version 2
Se det separata paketet FMV Produktionsmiljö (version 2) för informa-
tion om införda ändringar.
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