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Om detta dokument
Det här dokumentet beskriver den viktigaste nya funktionaliteten i Webforum
version 16.1.
Om du är intresserad av att få tillgång till funktioner som ni inte har just nu,
kontakta Webforum eller en Webforumpartner.

Copyright  Webforum Europe AB

3

Webforum  Nya funktioner i version 16.1

Översikt
Följande funktioner är nya:
Modul/Funktion
Start

Beskrivning av ändringar
Möjlighet att formatera text i nyheter

Dokument

Ny plugin för Chrome
Förbättringar för dokumentkommentarer
Snabbsökning i attribut
Stöd för IFC-filer i dokumentvisaren

Projekt

Aktiv / Inaktivflagga för flexibla fält för projekt
Beräknade flexibla fält för projekt
Beräknade flexibla fält för projektplaneaktiviteter
Leverantörsfakturor

Ärenden

Utskrift
Se raderade ärenden
Placering av flexibla fält i ärendedetaljen
Beräknade flexibla fält

Risker

Beräknade flexibla fält
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Startsida
Möjlighet att formatera text i Nyheter
Det är nu möjligt för administratörer att formatera text i Nyheter på samma sätt som
det varit möjligt i Info.

Övrigt
”Mina senaste dokument” visar nu även dokument användaren laddat upp, i tillägg
till dem hon öppnat.
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Dokument
Ny plugin för Chrome
Webforums plugin för Internet Explorer har utvidgats med stöd för Chrome på
Windows. Det är samma funktionalitet i Chrome som i Internet Explorer: redigera
och drag-och-släpp. Det finns sedan tidigare en plugin för Firefox (Windows och
Mac).
Förbättringar för dokumentkommentarer
Granskningskommentarer visas nu tillsammans med övriga kommentarer. Det finns
en ny funktion för att exportera kommentarer till en Excelfil.
Snabbsökning i attribut
Snabbsökning görs förutom i dokumentnamn och beskrivning även i
kunddefinierade attribut. Typerna enradig text och flerradig text stöds.
Stöd för IFC-filer i dokumentvisaren
Den dokumentvisare som används för ritningsfiler kan nu hantera IFC-filer.
(Dokumentvisare är en tilläggstjänst.)
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Projekt
Aktiv / inaktivflagga för flexibla fält för projekt
Fältet Aktiv är tillagt till redigeringsdialogen för flexibla fält för projekt.
I projektdetaljsfliken och i massändringsdialogen visas enbart aktiva listvärden och
listvärden som just nu sitter på det aktuella projektet. Det går inte att sätta ett
inaktivt värde på ett projekt.
I sökfilter visas samtliga värden, både aktiva och inaktiva. Detta för att det även ska
vara möjligt att söka på inaktiva värden.

Dialogen för konfigurering av flexibla fält

Beräknade flexibla fält för projekt
Det går nu att för projekt konfigurera flexibla fält av typen Beräknad. Värdet i fältet
baseras på en användardefinerad formel. Beräkningen utförs baserad på data som
finns på samma rad.
Beräknade fält defineras på samma plats i Admin som övriga flexibla fält.
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Fälten kan visas i projektlistan. De kan exporteras till Excel tillsammans med övrig
projekt data och det kommer även ut på projektutskriften.
Fälten visas på projektdetaljen tillsammans med övriga flexibla fält.
Den definerade beräkningsformeln kan använda tidgare definierade numeriska
flexibla fält, aritmetiska operatorer (addition, subtraktion, multiplikation och
division) samt paranterser som styr beräkningsordningen.
Decimalfältet styr hur många decimaler resultatet ska visas med.
Som ett alternativ kan värdet visas i procent.

Dialogen för konfigurering av flexibla fält

Projektlistan
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Projektdetaljsidan
Beräknade flexibla fält för projektplaneaktiviteter
Det går nu att för projektaktiviteter konfigurera flexibla fält av typen Beräknad.
Konfigureringen sker på samma sätt som för projekt.
Fälten visas i aktivitetsdialogen tillsammans med övriga flexibla fält.
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Aktivitetsdialogen
Leverantörsfakturor
Många projekt har betydande delar av sina projektkostnader i form av leveranser
från underleverantörer. Dessa leveranser kan vara både tid, material,
fastpriskomponenter och andra kostnader. Leverantörerna skickar relaterade
fakturor.
Denna funktion stöder budget och uppföljning av leverantörsfakturor och inkluderar
även ett enkelt sätt att mata in leverantörsfakturor i systemet.
Leverantör är en ny typ av resurs i systemet. Leverantörer administreras på sidan
Leverantörer i Adminfliken. Leverantörer kategoriseras på samma sätt som övriga
resurser.

Leverantörslistan
Resurstypen Leverantör är tillagd till Resurstypslistan i resursfliken i projektet.
Leverantörer tilldelas till projektet på samma sätt som övriga resurser.
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Kryssrutorna Inkludera i belopp och Inkludera i kostnad styr om relaterade budget
och fakturaposterna ska visas Belopps- resp Kostnadsvyerna i fliken Budget och
kontroll.

Resursfliken
Leverantörer kan användas som övriga resurser i projektplanen. Leverantörer kan
ha Budget, Förbrukat, Kvar och Prognos som övriga resurser.

Planeringsfliken
Leverantörer kan användas på samma sätt som övriga resurser i ärenden.

Resurstilldelningsdialogen i ärende
I leverantörsfakturafliken kan man söka, skapa, radera och redigera
leverantörsfakturor. Registrerade fakturor kan exporteras till Excel.
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Leverantörsfakturafliken
Behörigheten till funktionen styrs på två nivåer
 Funktionen behöver separat aktiveras för webbarbetsplatsen
 När funktionen är aktiverad för webbarbetsplatsen styrs behörigheten på
samma sätt som för övriga projektflikar.

Behörighetsfliken
Leverantörer kan analyseras i Rapportfliken

Rapportmodulen
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Ärenden
Utskrift
Det är nu möjligt att göra en utskrift av ärenden. Använd menyalternativet Skriv ut i
listan Fler val. När du klickar på Utskrift skapas en pdf av ärendet. Användaren har
möjlighet att öppna pdf-filen eller spara den i dokumentarkivet.

Ärendedetaljsidan
Se raderade ärenden
När ett ärende raderas tas det inte bort från systemet, utan döljs för normala
användare. Detta för att garantera spårbarhet.
Administratörer har nu möjlighet att se raderade ärenden.
Längst ned i filterlistan finns det ett val att inkludera raderade ärenden.

Filterlistan
Raderade ärenden visas med röd text i rubriken visas även texten ”Borttaget”.

Ärendelistan
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I detaljsidan visas rubriken med röd text. Ärendet är inte uppdateringsbart.

Ärendedetaljsidan
Placering av flexibla fält i ärendedetaljen
Det är nu möjligt att konfigurera om flexibla fält ska placeras i den högra kolumnen
(som tidigare lösning) eller som en del av det större området till vänster.

Ärendeparametrar
När Vänster är valt i fältet Positionering av flexibla fält kommer de flexibla fälten
att placeras direkt efter beskrivningsfältet. Flerradiga flexfält anpassar sig efter
textmassans storlek.
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Ärendedetaljsidan
Beräknade flexibla fält
Det går nu att för ärenden konfigurera flexibla fält av typen Beräknad.
Konfigureringen sker på samma sätt som för projekt.
Fälten kan visas i ärendelistan. De kan exporteras till Excel tillsammans med övrig
projekt data och de kommer även ut på ärendeutskriften.
Fälten visas på ärendedetaljen tillsammans med övriga flexibla fält.
I beräkningsformeln kan även ett antal standardfält ingå.

Ärendelistan
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Högerpanelen i ärendedetaljen

Risker
Beräknade flexibla fält
Det går nu att för risker konfigurera flexibla fält av typen Beräknad.
Konfigureringen sker på samma sätt som för projekt.
Fälten kan visas i risklistan. De kan exporteras till Excel tillsammans med övrig
projekt data.
Fälten visas på riskdetaljen tillsammans med övriga flexibla fält.
I beräkningsformeln kan även ett antal standardfält ingå.
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Risklistan

Riskdetaljen
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