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Om detta dokument
Det här dokumentet beskriver den viktigaste nya funktionaliteten i Webforums
release 15.1. 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.

Översikt
Följande funktioner är nya:
Modul/Funktion
Dokument

Beskrivning av ändringar
Nya versioner av
dokumentvisarna med stöd för
surfplattor.
Annotering av dokument i
dokumentvisare
Kopiering av dokument mellan
webbarbetsplatser
Export av dokumentlänkar

Projekthantering

Ny flikstruktur för projektplaner
Massuppdatering av
projektattribut från projektlistan

Projektkontor

Grafer i projektkontoret

Ärendehantering

Fritextsökning i ärenden
Tilldeldning av ärenden från
ärendelistan
Kommentarer i ärendelistan
Publika ärendeformulär
Möjlighet att manuellt ställa
tillbaka ärendestatusen till ”Ny”.
Utökade möjligheter att styra
notifieringar
Ärenden som skickas som e-post
sparas i e-postarkivet

Rapporter

Rapporvyer (dashboard)
Fler kalenderattribut
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Resurshantering

Filtrering på bokningsstatus

Administration

Sökning på roller i Allmänna
resurser

Dokument
Nya versioner av dokumentvisarna
Båda de dokumentvisare som används i systemet har uppgraderats. De använder nu
HTML5, vilket innebär att de är tillgängliga på alla moderna webbläsare. Det går
också bra att använda dem på surfplattor.
Annotering av dokument i dokumentvisare
Det går nu att skapa privata kommentarer (annoteringar) till dokument när man
använder dokumentvisare. Kommentarerna lagras i systemet.
Kopiering av dokument mellan webbarbetsplatser
Användare som är knutna till flera webbarbetsplatser kan nu kopiera ett dokument
på en webbarbetsplats och sedan klistra in det på en annan. Man behöver alltså inte
längre spara ned dokumentet på sin dator först.
Export av dokumentlänkar
Det går nu att välja Länk vid export av metadata för dokument. Då får man ut en
kolumn med länkar till varje dokument i exporten.
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Projekt
Ny flikstruktur för projektplaner
De projektplanerelaterade flikarna Planering, Aktivitetsdetaljer, Resursallokering
samt Budget och kontroll ligger nu som vertikala menyer under den gemensamma
fliken Planering.

Navigering från projektlistan

Projektplaningingsflikarna är flyttade till vertikala flikar under en gemensam
planeringsflik.
Massuppdatering av projektattribut
Projektattribut kan nu uppdateras för många projekt samtidigt. Markera de projekt
som ska uppdateras. Tryck på pennan i verktygsfältet. Massändringsdialogen
öppnas. Genomför ändringar och spara.

Pennan i verktygsfältet öppnar massändringsdialogen
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Massändringsdialogen
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Projektkontor
Grafer i projektkontoret
Det är möjligt att visa projekten i tabellform eller som grafer. Graferna kan visas
som summering eller bubblor.

Visningssätten tabell och graf
Summeringsdiagram
Användaren kan själv välja vilket begrepp som analysen ska göras baserat på. Det
går även att gruppera på ett ytterligare begrepp. Grafen kan visas i flera olika
former, bl a kolumner, staplar och pajdiagram.

Summeringsgraf
Bubbeldiagram
Användaren kan själv välja vilka begrepp som analysen ska göras baserat på.
Värden för x-axel och y-axel är obligatoriska. Därutöver kan man om man önskar
välja begrepp som styr bubblornas storlek. Man kan också valfritt göra gruppering
på ytterligare en nivå.
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Bubbeldiagram
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Ärendehantering
Fritextsökning i ärenden
Det är möjligt att fritextsöka på ärenden. Sökningen görs huvudsakligen mot
textfält, t ex rubrik, beskrivning, kommentarer, kategorier, egendefinierade textfält
och egendefinierade listfält.

Fritextsökning i ärendelistan
Tilldeldning av ärenden från ärendelistan
Det är möjligt att tilldela ett eller flera ärenden till en användare från ärendelistan.

Tilldelning av ärenden från ärendelistan
Kommentarer i ärendelistan
Det går att välja kommentarer som kolumn i ärendelistan.
Innehållet visar en ikon samt information om hur många kommentarer som finns på
respektive ärende. Klickar man på ikonen öppnas en dialogruta där kommentarerna
kan läsas.
Vid export av ärendelistan tas kommentarerna med i exporten.
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Kommentarer i ärendelistan

Kommentarsdialogen
Publika ärendeformulär
Det är möjligt att publicera ärendeformulär på externa webbsidor. Fält som
innehåller information om användare tillåts ej på publika formulär.
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Publik åtkomst till webbformulär
Möjlighet att manuellt ställa tillbaka ärendestatusen till Ny
Det är möjligt att manuellt ställa tillbaka statusen för ett ärende till Ny.
Utökade möjligheter att styra notifieringar
Det går att ställa in när en e-postnotifiering ska skickas till användare vid tilldelning
av ett ärende och vid uppdatering av ärenden.
Grundinställningen görs i Systemparamterar i fliken Admin.
För respektive av notifieringstyperna kan man som administratör välja Alltid,
Användardefinierad eller Aldrig.
Om parametern Användardefinierad valts kan respektive användare själv under
”Min profil” ställa in om notifieringar ska skickas eller ej. Det fördefinierade värdet
är att notifieringar skickas.

Inställning av notifieringar i systemparametrar
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Inställning av notifieringar i Min profil
Ärenden som skickas som e-post sparas i e-postarkivet
Ärenden som skickas som e-post sparas i e-postarkivet. Klick på meddelandet
öppnar detaljsidan.

E-postade ärenden i e-postarkivet

Detaljsidan
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Rapporter
Förändrad flikordning i rapporter
Fliken analys har bytt namn till Analys (tidigare version) och ligger nu längts till
höger. Fliken visas enbart om det finns tidigare sparade rapporter.
Fliken Analys Beta har bytt namn till Analys och ligger nu längst till vänster.
Flikarna Vyer och Vyadministration är nya. För mer info se nedan.

Flikar
Rapportvyer (dashboard)
En administratör kan flexibelt skapa rapportvyer (dashboards) över projektrelaterat
data. Data kan visas summerad och filtrerad tvärs alla projekt i webbarbetsplatsen.
Valfritt antal vyer kan definieras. Respektive vy kan ha 1-4 rader och respektive rad
kan ha 1-3 kolumner. I respektive cell i vymatrisen kan individuella rapporter
skapas. Rapporterna kan vara av typen grafiska eller datamatris. Vyerna kan läggas
i valfri ordning. Samma konfigureringsmöjligheter för rapporterna finns som under
flikarna Analys och Graf.

Rapportvy utan användarfilter
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Rapportvy med användarfilter

Vyer skapas och administreras under fliken Vyadministration
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Dialogruta för redigering av vy
Fler kalenderattribut
Ytterligare tre kalenderattribut har införts i kalenderdimensionen: Kvartal, Månad
och vecka. Det är nu exempelvis möjligt att ställa år mot månad som i exemplet
nedan.

Nya kalenderattribut
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Resurshantering
Filtrering på bokningsstatus
Det går i bokningsläge, både per resurs och per projekt, att filtrera beläggningsdata
baserat på bokningsstatus.

Filtering av beläggninsdata på bokningsstatus

Administration
Sökning på roller i Allmänna resurser
Det går att söka fram allmänna resurser baserat på roller.

Sökning på allmän resurs baserat på roll.
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