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Ny Funktionalitet og ændringer 

IMS Case version 3.52.87 indeholder ny funktionalitet, ændringer og forbedringer til bl.a. noter, sortering af 
dokumenttyper, Outlook arkivering, samt ny integrationsmulighed til Optagelse.dk.  

Sorteringsmulighed for note felter - Egne felter for noter  

Det er nu muligt at sortere i notelisten, på alle notefelter, inkl. Egne felter. 

 

Anonymiseringsoptimeringer 

• Rettigheder til Anonymisering er tilføjet under Sikkerhedsindstillinger 

 

• Det er muligt at oprette anonymisering af alle typer egne felter. Eks. Dropdown lister.  

• Anonymiser tekst som ”GDPR”, tekstfelter anonymiseres som ”GDPR” 
 

Kunde formularændringer  

• Send kvittering til bruger ved afsendelse af formular  

• Ændring af e-mail til formular: ”Formular indsendt…”  
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Sortering af konfigurerbare felter 

Listen af felter under Konfigurerbare felter sorteres nu efter indeksnummer.  

 
 

Dokumenttyper sorteres alfabetisk 

Listen af dokumenttyper er nu sorteret alfabetisk i synlige lister og i listen under Administration. 
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Sorter dokumenter efter kassationskode 

Det er muligt at sortere på kassationskode i dokumentlisten. 

 

 

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. 

 

Fejl i dokument preview rettet  

Rettelsen inkluderer forbedring i åbning af store filer, og især TIFF filer. 

Konfigurationsmulighed til Optagelse.dk  

Tilkøbs modul. Kontakt booking@ims.dk for mere information. 

mailto:booking@ims.dk
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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. 

 

 

 
 

Kontakt id synlig på sagen  

Det er muligt at vælge om kontakt id skal være synligt, og der er tilføjet et ID når kontakt bliver tilføjet til 
sagen. 
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Synkronisering med Azure AD  

Det er nu muligt at synkroniserer brugere fra Azure AD. Kontakt booking@ims.dk  for mere information og 
for bookning af tid til opsætning af Azure AD til Visma Case. 

Konfigurationsmulighed til Outlook arkivering  

Konfigurationsmulighed i Administration/Sikkerhedsindstillinger. Her kan Administrator vælge om e-mail og 
vedhæftninger skal gemmes som Kladde.  

 

Hvis tjekboksen er aktiveret, gemmes alt som kladde, ellers vil e-mails automatisk blive gemt med status 
Endelig. 

Dokumenter - delte 

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

 

mailto:booking@ims.dk
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• 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.  

 

 

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.  

Når noten er valgt tilføjet til udklipsholder, kan den kopieres der hvor man ønsker den. 
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Administrator rolle 

For en Administrator rolle, er det 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. 

 

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. 
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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. Kontakt os for mere 
information booking@ims.dk . 

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). 

 

 

Historik skal indeholde ændring af sagsstatus 

Ændring af sagsstatus er tilføjet i historikken for en sag. Fremover vil alle status ændringer blive logget i 
sagens historik. 

 

E-mail skal sendes Samarbejdsforum 

Der sendes nu e-mail til en tilføjet kontakt i samarbejdsforum. 

mailto:booking@ims.dk
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Visma IMS support adgang direkte fra Visma Case 

Få adgang til guides og release notes via Visma Case support. Som bruger af Visma Case, er der fuld adgang 
til siden https://support.vismaims.dk  

 

 

https://support.vismaims.dk/hc/da-dk

