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All projektadministration flyttas till en ny
flik
Vi vill att det ska vara enkelt att fokusera på det viktigaste - att skapa resultat och
utföra sitt arbete enkelt. Detta utan att ta bort möjligheten till en bra översikt över
projektets inställningar och behörighet. I en release 28 oktober 2017 samlar vi
därför all administration av projekt till en ny flik i projektet. Den nya fliken ligger
längst till höger, syns för den som har behörighet och är uppdelad i flera delar:
• Projektmedlemmar
• Resurser av olika slag
• Inställningar
• Behörighet
Syftet är att skapa ett naturligt ställe att hantera personer och inställningar i
projektet. Vi vill också förenkla gränssnittet för den som inte kan göra inställningar
för projekt och resurser. Den nya fliken samlar all information och möjlighet att
göra ändringar för Projektinställningar, Resurser och Behörighet.
Vilka delar av fliken man ser beror på vilken behörighet man har i projektet. Om
man har fullständig behörighet till projektet får man tillgång till alla delar av fliken.
Detta krävs för att kunna ändra inställningar och behörighet.
Har man behörighet att ändra för Resurser får man tillgång till Admin men bara
delarna som rör Projektmedlemmar, Allmänna resurser, Projektresurser och
Resurser för övriga kostnader. Detta inkluderar rätten att lägga till nya medlemmar
som automatiskt hamnar i gruppen ”projektmedlemmar” och får den gruppens
behörighet. Man får dock inte tillgång till Inställningar eller Behörighet.
En förändring är att vi tar bort läs som behörighet för Resurser. Man kan se
projektets resurser på alla ställen där man tilldelar resurser i t ex planen eller på
ärenden.
En ytterligare förändring är att bara personer med full behörighet kommer kunna
se och ändra inställningar för projektet. Rekommendationen är att den som ska
ändra inställningar och behörighet för projektet har full behörighet.
Den nya fliken är del i ett större utvecklingssatsning på projekten som kommer ge
er:
- Enklare behörighetskontroll i projekten
- Möjlighet att skapa behörighetsgrupper specifika för projektet
- En startsida med fokus på projektspecifik information och kommunikation
- En samlad översikt över vilka som ingår i projektet
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Sist kommer lite skärmbilder på den nya fliken. Kontakta oss gärna på
support@webforum.com och berätta vad du tycker!
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