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Om detta dokument
Det här dokumentet beskriver den viktigaste nya funktionaliteten i Webforum
version 17.1.
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
Förenklad dokumentmeny
Exportera metadata för en mapp
Byt namn på dokument när det laddas upp
Sätt metadata när dokument klistras in
Import på projektnivån
Administratörsbehörigheter på projektnivån
Möjlighet att låta användare se
behörighetsinställningar

Ärenden/Listor

Riskfunktionalitet i ärendemodulen
Förbättrad funktion för länkning av ärenden
Förbättrade formulär
Egna nummerserier för listor
Förenkling av ärendemeny och verktygslist
Administration av ärendetyper/listtyper
Koppling av systemfält till ärendetyper/listtyper
Skicka meddelanden till registrerade epostadresser
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Dokument
Förenklad dokumentmeny
Dokumentmenyn har förenklats för att det ska bli lättare att hitta rätt i den. Vissa
menyalternativ har lagts i undermenyer.

Exportera metadata för en mapp
Det går nu att välja mappar vid export av metadata. Metadata för alla dokument i de
valda mapparna och deras undermappar kommer med i exporten.
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Byt namn på dokument när det laddas upp
En möjlighet att byta namn och sätta beskrivning har införts vid uppladdning av
dokument.

Sätt metadata när dokument klistras in
Det går nu att sätta/uppdatera metadata på dokument när de klistras in.
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Import på projektnivån
Dokumentimporten finns nu tillgänglig i projektens dokumentarkiv.

Administratörsbehörighet på projektnivån
En administratörsnivå har införts i behörighetsinställningarna för projektens
dokumentarkiv. En administratör på denna nivå har full behörighet på alla mappar
och dokument i projektets dokumentarkiv och kan tömma projektets papperskorg.

Möjlighet att låta användare se behörighetsinställningar
En inställning har införs där man kan välja att alla användare med läsbehörighet till
en mapp eller ett dokument också kan se mappens/dokumentets
behörighetsinställningar. Standardinställningen är att bara användare med Full
behörighet, eller dokumentets skapare med Uppdateringsbehörighet, kan se
behörighetsinställningarna.
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Ärenden/Listor
Riskfunktionalitet i ärendemodulen
Funktionaliteten som finns i riskmodulen har nu lagts till även i ärenden/listor. Det
betyder att det man tidigare kunnat göra i riskmodulen är nu möjligt även i
ärenden/listor. Funktionaliteten visas genom en inställning på ärendetypen/listtypen.

Förbättrad funktion för länkning av ärenden
Länkningsfunktionen på ärenden har förbättrats. Man kan nu enklare länka till andra
ärenden i olika listor och man kan direkt från ärendet skapa ett nytt ärende i en
annan lista. Det nya ärendet blir då automatiskt länkat.
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Förbättrade formulär
Formulären för inmatning av ärenden/listposter har förbättrats. Deras utseende har
moderniserats och nya möjligheter har införts. Envalslistor kan nu visas som
radioknappar och flervalslistor som kryssrutor. Det går nu också att lägga in
rubriker i formuläret. Även administrationen av formulären har förbättrats. En
möjlighet att definiera bekräftelsemeddelanden som skickas via epost till den som
fyller i formuläret har införts. Formulär kopieras nu när projekt kopieras.
Egna nummerserier för listor
Varje lista har nu en egen nummerserie. Det första ärendet på en lista under ett
projekt får nummer 1.
Förenkling av ärendemeny och verktygslist
Ärendemenyn och verktygslisten i ärendemodulen har kortats ned för att det som är
viktigast ska gå lättare att hitta.
Administration av ärendetyper/listtyper
Administration av ärendetyper/listtyper har fått en egen sida under Adminfliken.
Funktionaliteten är oförändrad.
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Koppling av systemfält till ärendetyper/listtyper
Flera systemfält som tidigare slogs av/på för hela webbarbetsplatsen kan nu slås
av/på för individuella ärendetyper/listtyper. Det gäller de flesta fält som visas under
Ytterligare information på ärendedetaljsidan. Inställningen görs under Admin –
Ärendetyper/listtyper.
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Skicka meddelanden till registrerade epostadresser
Det går nu att välja ett eller flera ärenden/listposter och skicka meddelande till de
epostadresser som finns registrerade på ärendena. Man kan till exempel skicka ett
meddelande till alla som är tilldelade något av de markerade ärendena.
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