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Om detta dokument 

Det här dokumentet beskriver den viktigaste nya funktionaliteten i Webforums 

release 15.2. 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: 

 

Modul/Funktion Beskrivning av ändringar 

Start Ny startsida som visas när man loggat in 

  

Dokument Möjlighet att tillåta att ett dokument uppdateras 

under en granskning 

 Ny snabblista som visar alla låsta dokument 

 Sätt metadata vid Ersätt 

 Loggning 

  

Projekthantering  Behörigheter 

 Projekthistorik 

  

Ärendehantering Konfigurering av ärendefält 

 Förvalt filter i ärenden 

 E-postnotifiering vid nytt ärende 

 Påminnelser 

 Klickbara länkar i ärenden 

 Inställning för att stängda ärenden ej ska kunna 

uppdateras 

 Skapa projektresurser vid ärendetilldelning 

 Projekt visas ej i ärende 

 Ärendetyp visas ej i ärende 

 Länkar i webbformulär 
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Startsida 

Ny startsida som visas när man loggat in 

Startsidan är den första sida en användare ser när den loggar in i Webforum. Denna 

modul har inte slagits på för de flesta webbarbetsplatser. Kontakta Webforum eller 

din återförsäljare för att få den påslagen. Startsidan har widgetar med information 

från webbarbetsplatsens administratörer och widgetar som visar information 

relevant för användaren som arbetsuppgifter som användaren är ansvarig för och de 

dokument som användaren har öppnat nyligen. Administratörer kan bestämma vilka 

widgetar som visas på webbarbetsplatsen.  
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Dokument  

Tillåt dokument att uppdateras under en granskning 

När en granskning startas är det möjligt att bestämma att dokumentet får uppdateras 

under granskningen. Om detta tillåts kommer dokumentet att vara olåst (förutom 

när någon uppdaterar det). Annars kommer det att vara låst. Dokument är alltså 

låsta under ett godkännande. 

 

Ny snabblista som visar alla låsta dokument 

Det finns en ny snabblista som visar alla webbarbetsplatsens låsta dokument. 
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Sätt metadata vid Ersätt 

Det är nu möjligt att uppdatera ett dokuments attribut när det ersätts (via 

dokumentets menyalternativ Ersätt). 

 

 

 

Loggning 

Låsning/upplåsning and utlåning/återlämning av dokument loggas nu och visas i 

dokumentloggen. 
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Projekt 

Behörighet 

Möjligheten att styra behörigheten för projekt har avsevärt utökats. En helt ny 

modell för behörighetstilldelning har införts. Som administratör eller projektledare 

finns det nu möjlighet att tilldela behörighet till användare eller grupper för de 

enskilda flikarna i projektet. Inställningarna görs på projektnivå. 

 

Det finns tre behörighetsnivåer för flikarna 

 Ingen åtkomst 

 Läs 

 Ändra 

Rapportfliken har enbart behörighetsnivåerna Ingen åtkomst och Läs. 

 

Behörighetsinställningen Fullständig ger högsta behörighet för respektive flik och 

ger också tillgång till fliken Behörigheter. 

 

Behörigheten för gruppen Alla användare kan ställas in helt fritt, men kan inte tas 

bort från tabellen. 

 

Gruppen Projektmedlemmar innehåller alla aktiva användare i projektet. Projektets 

användare administreras i fliken Resurser. 

 

 
Behörighetsfliken 

 

Vissa administratörsbehörigheter definerade som modulbehörigheter på gruppnivå 

ger behörighet till alla projekt på webbarbetsplatsen. 

 

Modulbehörigheten Projekt = Administratör 

ger behörigheten Fullständig för alla projekt 

på webbarbetsplatsen.  

 

Modulbehörigheten Ärenden = 

Administratör ger behörigheten Ändra för 

alla projekt på webbarbetsplatsen. 
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Behörighet från gruppens modulbehörighet 

 

Det finns två säkerhetsnivåer för projekt. 

 

Normal säkerhet: 

Projektadministratören eller projektledarna kan fritt ge behörighet till samtliga 

användare och grupper på webbarbetsplatsen utan begränsningar. 

 

Strikt säkerhet: 

Projektadministratören eller projektledarna kan enbart ge behörighet till användare 

som är medlemmar i respektive projekt. En användare behöver finnas definierad i 

resurslistan i fliken Resurser för att få åtkomst till projektet. 

 

I båda fallen kommer grupper med administratörsbehörighet att få tillgång till 

projekten, se ovan för mer ytterligare detaljer. 

 

Säkerhetsnivå definieras under Admin/Systemparametrar med parametern Tillåt 

behörighetstilldelning för icke projektmedlemmar. 

 

Normal säkerhet 

 

Strikt säkerhet 
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Inställning av säkerhetsnivå för projekt 

 

Projekthistorik 

Parameterändringar under Projektdetaljer sparas i systemet. Ändringshistoriken 

visas under länken Historik på Projektdetaljer. Klick på länken öppnar 

historikdialogen. 
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Länk till projekthistoriken 

 

 
Projekthistoriksdialogen 
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Ärendehantering 

Konfigurering av ärendefält 

Många fält är gemensamma för ärenden och aktiviteter i projektplaner. Det ger 

möjlighet till styrning och uppföljning av ärenden och aktiviteter på ett gemensamt 

sätt. 

 

För användare som inte har dessa behov finns nu möjlighet att för ärenden dölja ett 

antal av de gemensamma fälten. 

 

Både standardfält och flexibla fält av typen Aktivitet och Ärende kan konfigureras 

för att visas eller döljas. Respektive fält styrs individuellt. 

 

 
Konfigurerbara fält 

 

Förvalt filter i ärenden 

Det är nu möjligt för administratörer att skapa förvalda filter i ärendelistan. 

 

Ett förvalt filter styr hur listan är konfigurerad och vilken data som visas första 

gången en användare går in i listan. Nästa gång användaren återvänder till listan 

kommer utseendet vara det samma som när listan lämnades vid föregående tillfälle. 

Den förvalda listan finns synlig i listan av filter och kan användas av alla användare 

när man så önskar. 

 

Det finns möjlighet att definiera förinställda filter för ärendefliken på toppnivå och 

för ärendelistorna för respektive projekt. Max ett förinställt filter kan defineras för 

respektive plats. 
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Behörighetskrav för att sätta upp förvalda filter 

 Ärendefliken på toppnivån: Ärenden = Administratör 

 Projektnivå: Behörighet = Fullständig 

 

 

 
Filtervalslistan 

 

 
Spara filter 

 

 
Hantera filter 

 

E-postnotifiering vid nytt ärende 

Det finns nu möjlighet att sätta upp distributionslistor för e-postnotifiering för 

nyskapade ärenden. 

 

Ett e-postmeddelande skickas till utvalda mottagare när ett nytt ärende skapas. 

 

Distributionslistor kan sättas upp under ärendefliken på toppnivå och för enskilda 

projekt. Distributionslistor på projektnivå styr enbart utskick av e-postnotifieringar 

för det aktuella projektet. 
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Distributionslistan på toppnivå kan konfigureras att inkludera ärenden med/utan 

projektkoppling. Inkluderas ärenden med projektkoppling gäller det då samtliga 

projekt. 

 

E-postdistributionen styrs av objektbehörighet. Användaren behöver minst 

läsrättighet på ärendet för att en notifiering ska skickas. 

 

Notifieringsmeddelanden skickas i direkt samband med att ärenden skapas. 

 

Klick på kugghjulet öppnar konfigurationsdialogen. Administratören kan välja vilka 

användare som ska motta en e-postnotifiering när ett nytt ärende skapas. De två 

kryssrutorna över sökfältet finns enbart tillgängliga på toppnivå, ej på projektnivå. 

 

Behörighetskrav för att sätta upp distributionslistor 

 Ärendefliken på toppnivån: Ärenden = Administratör 

 Projektnivå: Behörighet = Fullständig 

 

 
Verktygsfältet i ärendelistan 

 

 
Inställningsdialogen på toppnivå 

 

 
Inställningsdialogen på projektnivå 
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Notfieringsmeddelandet (engelsk variant) 

 

Påminnelser 

Det finns nu möjlighet att konfigurera påminnelser för ärenden. 

 

Då ett specificerat datum infaller sänds ett påminnelsemeddelande via e-post till 

definierade mottagare. Påminnelser skickas ej för stängda ärenden. 

 

Påminnelser kan definieras för följande fält 

 Planerat startdatum 

 Planerat slutdatum 

 Samtliga flexibla fält av typen Ärendetypsspecifika 

 

 

 
Fritextsökning i ärendelistan 
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Konfigureringen görs genom klocksymbolen som sitter till höger om respektive fält. 

Påminnelsedatumen är baserat på datumet som sätts i fältet. 

 

Klocksymbolen är grå om inget datum är valt i fältet. Datum måste vara satt för att 

det ska gå att sätta upp en påminnelse.  

 
 

Klocksymbolen är blå om datum är satt, men ingen påminnelse är definierad. 

 
 

Klocksymbolen är orange om en påminnelse är definierad. 

 
 

Klick på klockan öppnar påminnelsedialogen. 

 

Datumet för när påminnelsen kommer att skickas beräknas genom dra bort värdet i 

Antal dagar från Kontrolldatum (datumet satt i fältet). Planerat distributionsdatum 

visas i dialogen. 

 

Påminnelsen kan skickas till en kombination av Tilldelat, Rapporterat av och valfria 

användare och grupper. Tilldelat är förvalt värde. 

 

Länken Lägg till öppnar dialogen för att välja användare och grupper. 

 

En definierad påminnelse raderas genom knappen Radera. 

 

 
Påminnelsedialogen 
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Dialogen för att välja mottagare 

 

 
Påminnelsemeddelandet (engelsk version) 

 

Klickbara länkar i ärenden 

Text i beskrivnings- och kommentarsfälten som systemet uppfattar som en 

webbadress görs klickbara. När länken klickas på öppnas ett nytt fönster eller flik 

med den valda adressen. 
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Ärendedetaljssidan 

 

Inställning för att stängda ärenden ej ska kunna uppdateras 

Det finns nu möjlighet att låsa ärenden för uppdatering när de har uppnått status 

Stängd. 

 

Styrningen görs genom systemparametern Tillåt uppdatering av stängda ärenden. 

Inställningen görs på webbarbetsplatsnivå. 

 

Då uppdatering ej är tillåten gäller det samtliga användare, även administratörer. 
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Systemparametrar 

 

Skapa projektresurser vid ärendetilldelning 

Det finns nu möjlighet att låta systemet automatiskt koppla en användare till ett 

projekt vid tilldelning av ett ärende, i de fall användaren inte redan tillhör projektet.  

 

Vid automatisk koppling till projekt får användaren samma rättigheter som gruppen 

för projektmedlemmar.  

 

Om parametern ej är satt går det inte att tilldela ett ärende till en person som inte 

tillhör projektet. 
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Systemparametrar 

 

Projekt visas ej i ärende 

Om det inte finns några projekt definierade på webbarbetsplatsen visas ej 

projektfältet i ärendemodulen. 

 

Ärendetyp visas ej i ärende 

Om det är enbart en ärendetyp definierad på webbarbetsplatsen visas ej 

ärendetypsfältet i ärendemodulen. 

 

Länkar i webbformulär 

Det är nu möjligt att använda länkar i fältet Information i webbformulär. 
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Administration av webbformulär 

 


