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Ny Funktionalitet og ændringer 

IMS Case version 3.52.83 indeholder ny funktionalitet, ændringer og optimeringer til bl.a. note funktioner, 
Outlook add-in samt dokumenthåndtering. 

Ændret status på sag er inkluderet i ”Ændret” for sagen 

Når man ændrer status på en sag, er denne handling nu inkluderet i sagens ændret dato. Eks. Ændring af 
status til Lukket, vil opdatere Ændret kolonnen med ny dato. 

 

 

Folder funktionalitet inkluderet i Delte dokumenter 

Det er nu muligt at oprette og benytte folder funktionalitet i Dokumentfanen, delte dokumenter. Opret en 
folder og upload dokumenter direkte i folderen.

 

E-mail vedhæftninger  

1. Alle e-mail vedhæftninger er nu automatisk valgt til at være inkluderet i arkivering. Man skal nu i 
stedet fravælge de vedhæftninger, som man ikke ønsker at gemme. 

2. Dokumenttypen kan vælges for vedhæftningerne 
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Dokumenttype sat fra Outlook 

Gem e-mail fra Outlook via Visma Case Add in, giver mulighed for at tilføje en dokumenttype for 
vedhæftede dokumenter. Søg efter sag til arkivering, og vælg dokumenttype for de vedhæftede 
dokumenter. Man kan samtidig vælge om en af vedhæftningerne skal være hoveddokument. 

 

 

Opret folder i sagen ved arkivering fra Outlook 

Det er nu muligt at oprette en ny folder ved arkivering fra Outlook. Vælg sagen og vælg herefter Gem i 
folder.  Når du har valgt mappenavn og Opret folder vil den ny folder kunne vælges til arkivering. 
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Dokumenter - delte 

• Under delte dokumenter, er det nu muligt at benytte kopiering af dokument til indsætning i en sag 

 

• Drag and drop funktionalitet er tilføjet, så det også er muligt at benytte funktionaliteten direkte i en 
folder oprettet i sektionen 

 

 

Noter – egne felter for noter 

Egne felter for noter kan nu søges igennem Avanceret søgning.  
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Kopiering af note 

Udklipsholder er tilføjet til Noter på en sag. Det er nu muligt at kopiere en note til andres sager. Vælg en 
eller flere noter og vælg Tilføj valgt til udklipsholder. Funktionaliteten er magen til den generelle 
udklipsholder-funktionalitet, som findes under sagers dokumenter og Dokument fanen. 

 

Administrator rolle 

For en Administrator rolle, er det nu muligt at tilføje rettigheder til administrationsmenuer. Eks. Kan man 
tildele specielle rettigheder til IT, til Brugere og Grupper, uden at samme rolle kan arbejde med 
sagsskabeloner. Rettighederne tildeles i Administrationsmenuen og Sikkerhedsindstillinger. 
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Dokumenttitel - fikseret bredde 

For at sikre at dokumenttitel altid bliver vist korrekt, er der indført en fikseret bredde til kolonnen. 

 

Min side – mine sager 

Mine sager vises nu altid på Min side. 

 

Indlejring af formular 

Det er nu muligt at indlejre en webformular på intern webside. Til kunder, der en webside til 
kontaktoprettelse, er det nu være muligt at indlejre siden på andre interne websider. 

Bruger rettigheder 

Optimering af brugerrettigheder for brugere, som ikke er medlem af en gruppe. Ændring implementeret så 
medlemmer på en sag, har adgang til sag og dokumenter, når man er tildelt en rolle på sagen (eks. 
Forfatter). 

 

 

 


