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Tietoja tästä dokumentista 

Tässä dokumentissa kuvataan tärkeimpiä uusia toimintoja Webforumin versiossa 16.4. 

 
Jos olette kiinnostuneita toiminnoista, joita teillä ei tällä hetkellä ole, ottakaa  

yhteyttä Webforumiin tai Webforumin jälleenmyyjään. Lisätietoa osoitteessa  

http://www.webforum.com. 
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Yleistä 

Seuraavat toiminnot ovat uusia: 

 

Moduuli/toiminto Muutoksen kuvaus 

Dokumentit Pikalinkit projektin dokumenteissa 

 Näe toisten merkinnät piirustuksissa 

 Rasterex piirustusten katselulaitteena 

mobiilikäyttöliittymässä 

  

  

Projektit Pääsy projektin välilehdille ilman pääsyä projektin 

tietoihin 

 Projektimallit saatavilla käyttäjille joilla luo oikeudet 

 Parannukset projektin luomiseen 

 Projektien hallinnoijien mahdollisuus päivittää 

asetuksia 

  

  

API Uusi toiminnallisuus Webforum API:n 

  

  

Muut Mahdollisuus kirjautua hyödyntäen SAML 2.0 tai 

Webforum tunnuksia 

 Alustan poistaminen 
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Dokumentit 

 

Pikalinkit projektin dokumenteissa 

Pikalinkit-toiminto on nyt saatavilla myös projektin dokumentit-välilehdellä. 

 

Näe toisten merkinnät Rasterex piirustuksissa 

Nyt voit nähdä omien merkintöjesi lisäksi toisten käyttäjien merkinnät Rasterex 

katselulaitteessa. 

 

Rasterex piirustusten katselulaitteena mobiilikäyttöliittymässä 

Rasterex toimii piirustusten katselulaitteena mobiilikäyttöliittymässä samoin 

toiminnallisuuksin kuin tietokoneen käyttöliittymässä. 
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Projektit 

 

Pääsy projektin välilehdille ilman pääsyä projektin tietoihin 

Käyttäjille voi antaa oikeudet projektiteihin ilman, että heillä on pääsy projektin 

tiedot-välilehdelle. Voit tarvittaessa piilottaa mukautettuja kenttiä projektin tiedoista 

valitsemalla, näytetäänkö kenttä projektilistalla. Kentät näytetään kuitenkin 

projektitoimistossa.  

 

Projektimallit saatavilla käyttäjille joilla on luo oikeudet 

Kaikki projektimallit ovat saatavilla käyttäjille, joilla on oikeudet luoda uusia 

projekteja. Käyttäjät eivät enää tarvitse erikseen oikeuksia nähdä projektimallia 

projektilistalla.  

 

Parannukset projektin luomiseen 

Nyt voit valita projektipäällikön uutta projektia luodessa siten, että valittu käyttäjä 

saa automaattisesti täydet oikeudet projektiin ja projektin kansioon. Projektin luonut 

käyttäjä vastaavasti lisätään projektiin erikseen omilla oikeuksillaan vain siinä 

tapauksessa, jos projektin luojalla ei ole projektien hallintaoikeuksia.  

 

Käyttäjä, joka valitaan projektipäälliköksi, lisätään samalla myös projektin 

resursseihin. 

 

Seuraavat parannukset on tehty uuden projektin luomiseen, kun hyödynnetään 

malliprojektia: 

 

1. Kaikki käyttöoikeusasetukset ryhmille projektin kansioihin ja 

dokumentteihin kopioidaan  

2. Malliprojektin projektiryhmän käyttöoikeusasetukset siirtyvät uuden 

projektin projektiryhmälle 

3. Käyttäjä, joka on luomassa uutta projektia mallista ei tarvitse oikeuksia 

nähdä kansioita ja dokumentteja kopioidakseen ne 

4. Malliprojektin luomisen valintoja on vähennnetty, jotta valinnat olisi 

helpompi ymmärtää. 

 

Projektien hallinnoijien mahdollisuus päivittää asetuksia 

Käyttäjät, joilla on hallintaoikeudet projekteihin voivat päivittää projektien 

asetuksia Asetukset-moduulissa ilman, että he tarvitsevat alustan hallinnoijan 

oikeudet. 
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API 

 

Uusi toiminnallisuus Webforum API:n 

Uusi toiminnallisuus on lisätty Webforum API:n. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa. 

 

Muut 

 

Mahdollisuus kirjautua hyödyntäen SAML 2.0 tai Webforum tunnuksia 

Asiakkaat, jotka ovat yhdistäneet kirjautumiseen oman autentikointipalvelun 

(identiteetintarjoajan) hallinnoidakseen kirjautumisia voivat nyt yhdistää tämän 

normaaliin Webforum kirjautumiseen. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.  

 

Alustan poistaminen 

Hallinnoija voi nyt poistaa nykyisen alustan. Toiminto koskee erityiesti asiakkaita, 

jolla on useita alustoja. Ota yhteyttä aktivoidaksesi toiminnon. 


