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Om detta dokument
Det här dokumentet beskriver den viktigaste nya funktionaliteten i Webforum
version 16.3.
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
Start

Beskrivning av ändringar
Ny kalender

Dokument

Automatiskt avslut av godkännanden och
granskningar
Möjlighet att exportera kommentarer
Lista på alias och dokumentsamlingar
Se behörighetsinställningar för en grupp
HTML5-version av Rasterex i Internet Explorer

Kalender

Ny kalenderdialog med nya funktioner

Projekt

Ny projektstatus
Ny färgstatus ”grå”
Papperskorg i projektmodulen Dokument
Enklare att skapa projektmapp

Ärenden

Lagra användarens position när ärende skapas
E-posta till lista
Massuppdatera ärendetyp
Tilldela ärenden till grupper
Ny färgstatus ”grå”

API

Nytt API för integration mot andra system
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Startsida
Ny kalender
Det är nu möjligt att visa en kalender på startsidan. Den visar möten som den
inloggade användaren är inbjuden till eller har getts behörighet att se. Mötena
hämtas från kalendermodulen. Läs mer om de nya kalenderfunktionerna nedan.
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Dokument
Automatiskt avslut av godkännanden och granskningar
Godkännanden och granskningar avslutas nu automatiskt när alla deltagare svarat.
Det går fortfarande att avsluta dem i förtid.
Möjlighet att exportera kommentarer
Det är nu möjligt att få med kommentarer i dokumentexporten. Kommentarsfältet
väljs på samma sätt som övriga fält vid exporten.
Lista på alias och dokumentsamlingar
Dokumenten har nu en flik ”Alias” där alla alias till dokumenten visas, tillsammans
med alla dokumentsamlingar som innehåller dokumentet. Fliken kan nås via
dokumentets meny.
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Se behörighetsinställningar för en grupp
Sedan tidigare går det att se vilken behörighet en viss användare har på mappar och
dokument. Nu går det också att välja en grupp och se vilka behörighetsinställningar
som är gjorda för gruppen på mappar och dokument. (Användare i gruppen kan ha
andra behörigheter på mapparna eller dokumenten på grund av medlemskap i annan
grupp eller genom andra inställningar.) Funktionen nås via ikonen ”Visa
behörigheter” i verktygslisten.

HTML5-version av Rasterex i Internet Explorer
Nu används HTML5-versionen av dokumentvisaren Rasterex även i Internet
Explorer. Den har tidigare använts i Chrome och Firefox. Funktionerna motsvarar
dem som funnits i den tidigare versionen av Rasterex.
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Kalender
Ny kalenderdialog med nya funktioner
Kalenderdialogen i kalendermodulen har fått ett nytt modernare utseende. Det är nu
möjligt att skapa möten utan deltagare och tala om vilka användare som ska få se
mötet. Det kan användas för att till exempel informera en utvald grupp användare
om kommande händelser. Kalenderposterna visas nu också på startsidan (se ovan).
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Projekt
Ny projektstatus
En ny projektstatus ”Pausat” har lagts till. Ett projekt kan nu ha ett av följande
statusvärden: ”Ej startat”, ”Pågår”, ”Pausat”, ”Avslutat”.
Ny färgstatus ”grå”
Färgstatus kan nu sättas till Grå för projektaktiviteter och projektstatusar. De färger
som finns är Grå, Grön, Gul och Röd.
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Papperskorg i projektmodulen Dokument
Papperskorgen visas nu även i projektmodulen Dokument. Den innehåller där bara
sådana dokument som slängts från projektet. Samma behörigheter gäller för åtkomst
till papperskorgen i projektmodulen som tidigare gällt för åtkomst till
papperskorgen på webbarbetsplatsnivån.

Enklare att skapa projektmapp
Användare behöver inte längre ha behörigheten Skapa på dokumentarkivets
toppmapp för att slå på projektmapp för ett projekt (dvs slå på projektmodulen
Dokument för ett projekt).
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Ärenden
Lagra användarens position när ärende skapas
Det går att ställa in att användarens position (latitud och longitud) ska lagras på
ärendet när det skapas. Koordinaterna lagras om användarens enhet (t ex
mobiltelefon) stödjer detta och om användaren ger sitt medgivande.
Positionen visas på ärendets detaljsida:
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Inställningen görs på ärendetypen:

E-posta till lista
En möjlighet att skapa nya listposter genom att mejla till listor på projekten har
lagts till. Listans e-postadress finns längst ned till höger på listsidan.
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Massuppdatera ärendetyp
Det går att uppdatera ärendetyp för flera ärenden i taget. Funktionen är tillagd i
befintlig massuppdatering och är tillgänglig på projektnivån. Det går att byta typ till
alla ärendetyper som inte är egna listor eller som är listor och kopplade till
projektet. Bara administratörer kan använda funktionen.

Massuppdatering
Tilldela ärenden till grupper
Administratörer kan sätta upp en eller flera grupper som
"ärendetilldelningsgrupper" på en ny sida med samma namn på Adminfliken. Man
kan därefter tilldela ärenden till sådana grupper på samma sätt som man i dag kan
tilldela ärenden till användare.

Ny färgstatus ”grå”
Färgstatus kan nu sättas till Grå för ärenden. De färger som finns är Grå, Grön, Gul
och Röd.
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API
Nytt API för integration mot andra system
Webforums API för integration mot andra system har skrivits om från grunden.
Metoder finns bland annat för att hämta och lämna dokument.

Copyright  Webforum Europe AB

14

