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Om detta dokument 
Det här dokumentet beskriver den viktigaste nya funktionaliteten i Webforums 
release 14.3. Det innehåller ny funktionalitet i alla tjänster, d v s Teamwork, Project 
och Professional. Det betyder att inte alla kunder har tillgång till all funktionalitet 
som beskrivs här. 
  
Om du är intresserad av att få tillgång till funktioner som ni inte har just nu, 
kontakta Webforum eller en Webforumpartner. 
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Översikt 
Följande funktioner är nya: 
 

Module/Function Description of changes 

Generellt & Administration Importera användare från 
annan webbarbetsplats 

 Nytt GUI för inloggning 
& borttagen “inline” 
login. 

  
Dokuments Använda formler i 

metadataimportfiler 
 Visa beskrivning för 

kodstrukturer som attribut 
 Uppdatera kodstrukturer 

direkt i systemet 
 GUI för att sätta 

visningsfilskopplingar 
  
Kontakter Kontakter finns nu i 

mobilgränssnittet. 
  
Project Management Kritiska linjen 
 Export av resurser från 

projektlistan 
 Kategorinamnsbyte 
 Utskrift från 

projektdetaljer 
  
Resource Utilization Nytt GUI för filter 
 Loggning av 

bokningsstatusändringar 
  
Risk management “Risks” finns nu som 

toppmodul 
  
Issue management Nytt GUI för 

ärendedetaljer 
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Generellt & Admin 
Importera användare från annan webbarbetsplats 
 
Det är möjligt att importera användare från en annan webbarbetsplats. Det görs från 
admindelen av tjänsten under “Importera Användare”. 
 
Välj en webbarbetsplats att importera från. Webbarbetsplatser där du har tillgång till 
kontaktfliken eller har adminrättigheter visas. 
 

 
Importera användare 
 
Välj användare att importera. Användare som redan finns på webbarbetsplatsen 
visas också. De kommer inte att importeras igen om de väljs. 
 

 
Välj användare 
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Användarna som ska importeras visas och det är möjligt att lägga till dem i en 
grupp. 
 

 
Välj gruppmedlemsskap och avsluta importen 
 

Nytt inloggningsgränssnitt och borttagen “inline” login. 

Inloggningen har fått nytt utseende som syftar till att göra det enklare att läsa.  
 

 
Inloggningsgränssnitt  
 
Inline login, d v s möjligheten att visa inloggningsfunktionen som en del av en 
extern webbforumwebbsida, har tagits bort. Inloggningssidan visas nu alltid som ett 
separat fönster.  
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Dokument 
Ändringarna nedan är relaterade till Webforum Professional och arbetet med 
metadata samt visningsfiler.  

Använda former i metadataimportfiler 

Enklare excelformler kan nu användas i metadatafiler vid användande av 
importfunktionen. Det är användbart då man arbetar med större mängder data och 
där vissa metadatfält består av en kombination av data från andra fält. 

Visa beskrivning för attribut med kodstrukturer 

Både kod och beskrivning visas som tooltip när koden visas som en kolumn i 
dokumentarkivet.  
 

 

Uppdatera kodstrukturer direkt i systemet 

Högerklicka på ett kodvärde för att uppdatera, ta bort eller flytta det. Det går också 
att lägga till nya värden under det genom att klicka på ”Lägg till”.  
 

 
Innehållsmeny för kodstrukturvärden 
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GUI för att sätta visningsfilskopplingar 

Det finns ett visningsfilsmenyval under dokumentinställningar.  
Där är det möjligt att associera en filtyp med motsvarande visningsfiltyp. Klicka 
“Nytt” för att skapa en ny koppling och klicka på pennan för att uppdatera en 
befintlig koppling. Om flera visningsfiltyper ska tillåtas så kan de separeras med 
kommatecken. 
 

 
Visningsfilskoppling 
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Kontakter 
Kontakter finns nu som modul i mobilgränssnittet. Det gör det enklare att skicka e-
post, ringa eller skicka SMS från en smartphone.  
 

 
Mobilgränssnitt för kontakter 
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Project Management 
Kritiska linjen 

Kritiska linjen definieras som de aktiviteter som påverkar slutdatum för ett projekt. 
Den består av alla aktiviteter som har samma slutdatum som den aktivitet har sist 
slutdatum i ett projekt samt de tidigare aktiviter som de aktiviteterna är beroende av. 
 
Det är möjligt att visa den kritiska linjen i GANTT-vyn för ett projekt. För att visa 
den – klicka på GANTT-inställningsikonen och kryssa för “Visa kritiska linjen”.  
 

  
Visa kritiska linjen 
 
Den kritiska linjen visas som aktivteter med rött omkring sig. 
 
 

 
Kritiska linjen 
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Exportera resurser från projektlistan 

Det är möjligt att exportera resurser när annan projektinformation exporteras. 
Klicka på excelikonen i menyraden för projektlistan för att exportera alla projekt 
som är utfiltrerade. Du får då en fråga om du vill inkludera resurser i exportfilen. 
  

 
Resource export 
 
Resurserna visas i en separat kolumn precis som andra fält, men det kommer finnas 
en rad per resurs för respektive projekt.  

 
Exportfil 
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Kategorinamnändringar 

Det går nu att ändra samtliga namn på Aktivitets-, Projekt- och Resurskategorier. 
Tidigare har det bara varit möjligt för vissa kategorier. Klicka på pennikonen för att 
byta namn. 
 

 
Byte av kategorinamn 
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Utskrift från projektdetaljer 

Det finns nu en utskriftsknapp under projektdetaljsfönstret. 
 

 
Utskrift från projektdetaljer 
 
Vid utskrift finns det en möjlighet att spara utskriftsfilen i dokumentarkivet. Den 
här funktionen är också tillgänglig vid utskrift av projektdetaljer från 
projektkontoret.  
 

 
Utskriftsmöjligheter 
 
Om ”Spara till dokumentarkivet” valts är det möjligt att välja i vilken folder 
utskriftsfilen ska sparas.  
 

 
Utskrift – val av folder 
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Resursanvändning 
Nytt GUI för filter 

Filterinställningarna i resursanvändning har fått nytt utseende som motsvarar hur 
filterinställningar fungerar i andra delar av systemet. Filtren finns nu i 
vänsterkolumnen.  
 

 
Filter för resursanvändning 
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Loggning av bokningsstatusändringar 

Det är möjligt att see bokningshistoriken för en resurs i ett projekt genom att klicka 
på “Bokningshistorik” i innehållsmenyn för ett projekt under en resurs. 
  

 
Bokningshistorik 
 
Historiken visar en logg på alla ändringar relaterade till bokningsstatus “Bokad”, d 
v s när status ändras till/från “Bokad”, ändringar av antalet bokade timmar och 
ändring av projektdatum. 
 

 
Bokningshistorik - Detaljer 
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Risk management 
Risker finns nu som toppmodul, vilket innebär att det går att få en komplett bild av 
riskerna i alla project på en webbarbetsplats. Utöver de filter som finns på 
projektnivå så finns det nu även projektnamn som filter och kolumnval.  
 

 
Risker som toppmodul 
 
Access till modulen kan sättas på och stängas av baserat på användargrupp, precis 
som för andra toppmoduler.  
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Ärendehantering 
Detaljsidan för ärenden har en ny layout. Den stora skillnaden är att det nu är mer 
focus på ärendets innehåll. Kategorifälten har placerats i högerkolumnen brevid 
innehållsfälten. 
 

 
Ärendedetaljer 
 
De olika menyvalen har ändrats så att val relaterade till det visade ärendet ligger på 
en rad och navigering till lista och andra ärenden ligger ovanför.  
 
Vissa menyval har flyttats till listan ”Fler val”. 

 
Fler val 
 
Bildbilagor visas nu direkt på skärmen.  
 
Gränssnittet för summering, beskrivning och kommentarer har gjorts enklare att 
läsa. 
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Rapporter 
En ny dimension, Calendar Aggregation, har lagts till i Graf och Analys Beta-
versionerna av Rapporter. Den är inte med i analysfliken.  
 
Calendar aggregation visualiserar aggregerade värden över längre perioder. 
Tidigare har det bara varit möjligt att se värdena för individuella perioder.  
 
Calendar aggregation dimensionen har 3 medlemmar: 
 
Current  - visar värden för aktuell period  
Acc - visar värden för alla perioder upp till aktuell period 
YTD - visar värden för respektive år upp till aktuell period 
 
 

 
Calendar aggregation 
 
Om ingen dimensionsmedlem väljs vissa ”Current, vilket motsvarar vad som visas 
idag. 
 


