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Ny Funktionalitet og ændringer -DigitalPost Cloud 

IMS DigitalPost version frigivet september 2021 indeholder ny funktionalitet, ændringer og optimeringer 
for bl.a. p-nummer funktionalitet, planvisning, arkivering og printfunktion.  

Find p-nummer for modtagere fundet i split 

Efter modtager er fundet via splitfunktionen, er det muligt at tilknytte et p-nummer. Det gælder for både 
hovedmodtager og for kopister. 

 

 

 

Plan titel skal vise samme titel som i Visma Case 

Plan titlen ved manuel arkivering, skal vise samme titel som planens titel i Visma Case. 
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Print fra Word første gang, uden at være logget ind 

Print fra Word skal åbne IMS DigitalPost cloud siden. Hvis man ikke er logget ind endnu, vil bruger se en log 
ind skærm. Og det dokument som printes, vil efter log ind være tilgængeligt i IMS DigitalPost Cloud. 

 

 

Bundt status skal være enten sendt eller fejlet 

Ved gensend skal bundt status ændre sig fra igangværende til enten sendt eller fejlet. Bundt status må ikke 
forblive igangværende. 

 

Dokumenttype sat ved afsendelse  

Dokumenttypen sættes ved afsendelse, og den skal slå igennem på dokumentet, når det arkiveres i Visma 
Case. Vær opmærksom på at dokumenttypen er obligatorisk for afsendelsen, og der kan være tilknyttet en 
kassationskode til dokumenttypen, i Visma case. 

”Drag and drop” funktionalitet 

Det er muligt at benytte drag and drop til at uploade PDF dokumenter til afsendelse. Emne funktionalitet er 
rettet, så det nu fungerer sammen med drag and drop. 

Arkivering af post i modtager via søgning 

Der er foretaget forbedringer i forbindelse med arkivering af post fra Virk.dk via søgefunktionen i 
arkivering. Al Post fra virk.dk kan nu arkiveres korrekt i Visma Case. 
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Rettigheder til p-nummer for afsendergruppen 

Brugere i gruppen ”Afsender” skal kunne søge efter et p-nummer.  

Vedhæftede filer videresendt i e-mail fra Modtageren 

Vedhæftede filer videresendt fra modtageren skal beholde den korrekte type, eksempelvis .pdf, .doc.  
Dette sikrer at dokumentet kan åbnes korrekt. 

Rettigheder til p-nummer for afsendergruppen 

Brugere i gruppen ”Afsender” skal kunne søge efter et p-nummer.  
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Eksporter fra Arkiv menuen i DigitalPost Cloud 

Eksporter er nu aktiv i Arkiv menuen i DigitalPost Cloud. Hvis man benytter arkivering direkte i 
Arkivmenuen i DigitalPost Cloud, er det nu muligt at eksporterer ud af arkivet. 

 

 

 


