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Om detta dokument
Det här dokumentet beskriver den viktigaste nya funktionaliteten i Webforum
version 16.4.
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
Dokument

Beskrivning av ändringar
Snabblistorna nu även i projektens dokumentarkiv
Se andra användares ritningsannoteringar
Rasterex som dokumentvisare för ritningar i
mobilgränssnittet

Projekt

Åtkomst till projektmoduler utan åtkomst till
detaljfliken
Alla mallprojekt tillgängliga för användare med
behörighet att skapa nya projekt
Förbättringar vid skapande av projekt
Projektadministratörer kan uppdatera inställningar

API

Nya funktioner i Webforums API

Övrigt

Inloggning via SAML 2.0 eller med
Webforumkonto möjlig
Radering av webbarbetsplatsen från Admin
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Dokument
Snabblistorna nu även i projektens dokumentarkiv
Snabblistorna finns nu tillgängliga även i projektens dokumentarkiv.
Se andra användares ritningsannoteringar
Det går nu att se även andra användarens ritningsannoteringar i visaren Rasterex.
Rasterex som dokumentvisare för ritningar i mobilgränssnittet
Rasterex används nu som dokumentvisare för ritningar även i mobilgränssnittet
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Projekt
Åtkomst till projektmoduler utan åtkomst till detaljfliken
Det är nu möjligt att ge användare åtkomst till projektmoduler utan att de behöver
ha tillgång till projektets detaljflik. Detta innebär att information från detaljfliken
kommer att visas i projektlistan även för användare som inte har behörighet till
detaljfliken. För att skydda känslig information har en ny inställning ”Visa i
projektlistan” införts för flexibla fält på projekt. Genom att kryssa ur denna
inställning göms fältet från projektlistan under Projektfliken. Fälten visas som
tidigare i projektkontoret.
Alla mallprojekt tillgängliga för användare med behörighet att skapa
nya projekt
Alla mallprojekt är nu tillgängliga för kopiering av användare med behörighet att
skapa nya projekt. Dessa användare behöver inte längre ha behörighet att se mallen
i projektlistan.
Förbättringar vid skapande av projekt
En möjlighet att välja projektledare när ett nytt projekt skapas har införts.
Användaren som väljs som projektledare läggs upp med Full behörighet på
projektet och på projektmappen. Användaren som skapar projektet läggs nu endast
upp med egen behörighet på projektet om denne inte är projektadministratör.
Den användare som väljs som projektledare läggs också upp som resurs i projektet.
När ett nytt projekt skapas från mall har följande förbättringar gjorts:
1. Alla behörigheter för grupper på mappar och dokument i projektmappen
kopieras
2. Behörigheterna som var satta för mallens projektgrupp förs över till det nya
projektets projektgrupp
3. Alla mappar och dokument i projektmappen kopieras oavsett vilken
behörighet den som skapar det nya projektet har på dessa mappar och
dokument
4. Ett antal valmöjligheter har tagits från processen för att göra den enklare

Projektadministratörer kan uppdatera inställningar
Projektadministratörer kan nu uppdatera inställningar under Admin-fliken utan att
också behöva ha administratörsbehörighet för webbarbetsplatsen.
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API
Nya funktioner i Webforums API
Webforums API har utvecklats med nya funktioner. Kontakta oss för mer
information.

Övrigt
Inloggning via SAML 2.0 eller med Webforumkonto möjlig
Kunder som har kopplat en egen identitetshanterare för att sköta sina användares
inloggning kan nu kombinera detta med vanlig Webforuminloggning. Kontakta oss
för mer information.
Radering av webbarbetsplatsen från Admin
Det går nu att ställa in så att administratörer får radera den aktuella
webbarbetsplatsen. Denna möjlighet är framtagen för kunder med många
webbarbetsplatser. Kontakta oss för att få denna funktion påslagen.
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