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Kom godt i gang med VISMA Case 

VISMA Case sikrer overblik i en målrettet og effektiv sags- og dokumentbehandling, og giver mulighed for at 

involvere dine kontakter (elever, konsulenter, bestyrelse) og samarbejdspartnere digitalt.  

På de følgende sider kan du tilegne dig viden om brugen af VISMA Case, samt opsætning og administration. 

VISMA Case er det første du ser Min side, her har du dit eget overblik over sager og dokumenter, som er 

relevante for dig. Fra Min side arbejder du dig videre ind i VISMA Case, som byder på generelle sager og 

dokumenter, journalplaner, parter på en sag og søgninger.  

I denne funktionsbeskrivelse, vil vi gennemgå vigtige begreber samt gennemgå de enkelte menuer for 

slutbruger og for administrator. 

 

Brugerroller og begreber 

Ansvarsområder 

I nedenstående tabel kan du se, hvordan VISMA Case administreres og hvilke brugerroller, der anvender 

VISMA Case. Tabellen giver en anbefaling til hvordan ansvarsområderne hensigtsmæssigt kan fordeles. 

 

It-systemadministrator – kunde/IMS 

(Hvis dit system er hosted i IMS Public eller Private 
Cloud, vil denne rolle tilfalde IMS) 

Teknisk installation, opdatering og vedligeholdelse af 
VISMA Case 

 

Systemadministrator -kunde AD administration, herunder oprettelse og afmelding af 
brugere og adgangsgrupper for tilgangen til systemet 

Organisationsadministrator Systemadministration og opsætning i VISMA Case 

Bruger - Sagsbehandler Sags- og dokumenthåndtering i VISMA Case 
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Brugere og grupper 

Brugerne i systemet kan opdeles i grupper. Brugere kan få adgang til en sag eller et dokument direkte, eller 

via en gruppe. Via en sagsskabelon kan man definere standardadgangen på den enkelte sag.  

Herunder er de arbejdsopgaver, som naturligt tilfalder kundens to brugergrupper i VISMA Case. For Bruger- 

og sagsbehandlergruppen, kan både rettigheder (se/skrive) samt adgang til de enkelte sager og 

dokumenter ændres løbende.  

 

Organisationsadministrator 

• Opbygge og vedligeholde Journalplanen 

• Oprette brugere i VISMA Case 

• Oprette standardindstillinger for brugen af VISMA Case under temaet Administration 

• Vedligeholde og justere arkivsystemets Administration 

• Administrere brugernes rettigheder til systemets funktioner (brugerprofiler) 

• Oprette adgangsgrupper for adgangen til dokumenterne, hvis dette ikke foregår via AD ‘et 

• Tildele funktioner i VISMA Case til brugerne 

• Opsætning og vedligehold af opbevaringspolitik baseret på virksomhedens GDPR regler 

• Vedligehold af sagsskabeloner, og ved tilkøb oprettelse af flere sagsskabeloner 

• Vedligehold af dokumentskabeloner, ved tilkøb 

 

Bruger - sagsbehandler 

• Oprettelse af sager, dokumenter og kontakter 

• Redigering af sager og dokumenter, inkl. adgang til sager og dokumenter 

• Sagshåndtering, herunder sagsbehandling og arkivering af sager og dokumenter i VISMA Case 

• Søge dokumenter og sager 

• Fordeling af dokumenter og sager til sagsbehandling i virksomheden  

• Oprette sager under nøgler i Journalplanen 

 

Vigtige begreber 

Brugerprofil 

Alle brugere i VISMA Case tildeles en brugerprofil, enten fra AD’et eller manuelt af virksomhedens 

Organisationsadministrator. Brugerprofilen afgør, hvilken rolle brugeren har (se/skrive/oprette).  
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Journalplaner 

VISMA Case kan indeholde flere selvstændige og parallelle journalplaner – eks. Organisation, personale, 

kontrakt eller elev. Det er vigtigt, forud for brug af funktioner i systemet, først at vælge den rette 

Journalplan. Har man ikke flere journalplaner tilgængelige i VISMA Case, vil der ikke skulle foretages noget 

valg. Flere journalplaner er tilkøb. 

Dashboard- VISMA Case åbner altid i dit Dashboard ”Min Side”, som viser dig hvilke dokumenter og sager, 

som er relevante for dig, enten fordi du har oprettet dem, eller er ejer på dem.  

Journalnøgle  

For at kunne vise en struktur i placering, kan man oprette en Journalplan med Journalnøgler. Det er muligt 

at oprette nøgler under nøgler. En nøgle kan sammenlignes med en arkivskuffe i et fysisk arkiv. Under 

nøglerne placeres sagerne, som indeholder dokumenter. 

Sagsskabeloner 

Skabeloner for sager, vælges for alle nye sager. Sagsskabelonen definerer bl.a. adgang til sagen, standard 

dokumenter, dokumentskabeloner og kassation for både sager og dokumenttyper for den pågældende sag, 

oprettet på basis af denne sagsskabelon. 

Sag 

En sag samler alle dokumenter, der har noget til fælles. Eks. dokumenter for en medarbejder eller elev. En 

sag kan sammenlignes med en hængemappe i et fysisk arkiv. I sagerne placeres dokumenter og tilhørende 

bilag. Adgang til sagen defineres enten ud fra sagsskabelonen, og /eller direkte på sagens medlemmer. 

Dokument  

Betegner et arkivdokument i VISMA Case. Dokumentet består altid af metadata om dokumentet og som 

regel et hoveddokument (dokumentet til arkivering). Dokumentet kan også have tilknyttet bilag til 

hovedokumentet og/eller referencer til andre sager eller andre dokumenter. Et dokument bliver altid 

oprettet som Kladde, og kan skiftes til status Endelig, når man er færdig.  Et dokument kan sammenlignes 

med en dokumentmappe i et fysisk arkiv.  

Metadata 

Metadata er de registrerede (indtastede) data for en sag eller et dokument. Metadata er data om sagen 

eller dokumentet – metadata er f.eks. oprettelsesdato, titel, medlemmer= adgangsgruppe eller personer, 

osv.  

Oprettelse 

Betegner den proces, hvor en arkivering påbegyndes i VISMA Case. Ethvert oprettet dokument har altid 

status som enten: Kladde eller Endelig. Efter at arkivdokumenterne har gennemgået den relevante 

sagsbehandling i systemet i systemet med status Kladde, vil bruger kunne ændre status til Endelig. Herefter 

vil det kun være brugere med rettigheder, som kan ændre status. 

Arkivering 

Omfatter udpegningen af en sag og måske en journalnøgle til placering af et dokument.  
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Hvordan bruger jeg VISMA Case  

I dette afsnit er det beskrevet, hvordan VISMA Case bruges. Her findes beskrivelser af de enkelte områder 

samt funktioner i forbindelse med sags- og dokumenthåndtering. 

Min side  

”Min side” er det første du ser, når du åbner VISMA Case. På ”Min side” får du et overblik over egne sager, 

opgaver, dokumenter og notifikationer. 

Disse bliver til ”mine” på baggrund af de sager, opgaver og dokumenter du selv opretter i VISMA Case.  

 

OBS! Indstillingen for denne side, afhænger af hvilket dashboard, der er valgt. Ovenstående er standard og 

ønsker man denne ændret, er det et tilkøb. Kontakt booking@ims.dk for tilkøb.  

 

Sager – journalplan 

Under ”Sager” tilgås ”Alle sager, ”Ikke tildelte sager” og ”Journalplan”. 

 

Mine sager: Her ses alle de sager du har adgang til. Du kan sortere på de viste parametre i hver kolonne, og 

få et hurtigt overblik. I højre side kan sorteringen også ændres, om man ønsker at se egne sager, alle eller 

de fortrukne. Den sidst brugte visning huskes. 

 

Det er også her, der kan oprettes nye sager. 

 

mailto:booking@ims.dk
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Fortrukne sager: Se afsnittet ”dokumenter på sagen” på side 8. 

 

Ikke tildelte sager: Indeholder sager, som er tildelt en gruppe og ikke en person, fx Team 1 eller HR. Herfra 

kan en bruger gå ind og overtage en sag. 

 

Journalplan: Som standard, følger der én journalplan med VISMA Case. Herunder kan man lave en struktur 

med nøgler og undernøgler=hovedoverskrifter og derunder sager.  

Sager kan også oprettes direkte fra journalplanen ved at trykke på det blå plus, herefter oprettes sagen i 

den valgte nøgle. 

 

OBS! Ønskes flere journalplaner er dette et tilkøb. Kontakt booking@ims.dk  

mailto:booking@ims.dk
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Sagshåndtering  

Alle sager bliver oprettet på baggrund af en sagsskabelon. En sagsskabelon bidrager med foruddefineret 

information om f.eks. rettigheder, struktur (skal sagen indeholde bestemte undermapper eller 

dokumenter), samt kassation for de enkelte dokumenttyper). Se mere om sagsskabeloner under afsnittet 

Sagsskabeloner. 

En sag kan oprettes direkte fra Journalplanen 

 

Eller ved at vælge OPRET NY SAG under Sager 
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OBS! Til standardopsætningen følger én skabelon pr. journalplan. Ved tilkøb af en eller flere, kontakt 

booking@ims.dk  

 

Her udfyldes de relevante felter 

• Vælg skabelon inden felter udfyldes. Her vælges en skabelon i forhold til, hvor i VISMA Case sagen 

hører til 

• Titel. Her gives den titel man ønsker på sagen 

• Beskrivelse. Hvis der ønskes en beskrivelse af sagen, bruges dette felt. Det kan være nyttigt med en 

beskrivelse, når man f.eks. er flere, som deler dokumenter i samme sag 

• Sagsejer er standard den person som opretter sagen, med mindre man sætter en anden sagsejer på 

• Begræns adgang. Sagsejer vil være den eneste, der kan se sagen 

• Kontakt. Her kan man tilknytte en kontakt (person eller organisation) til sagen. Husk, en kontakt skal 

være oprettet i systemet under ”kontakter”, for at man kan vælge kontakten i dette felt 

• Start og slutdato. Startdato er dato for oprettelsen og slutdato udfyldes kun hvis dette vides på forhånd 

• Journalplan. Her kan tilknyttes en journalnøgle, som bestemmer placeringen, hvis journalplaner 

benyttes 

• Dokumenter. Her kan tilføjes de ønskede dokumenter, som skal i sagen 

 

Funktioner på en sag 

Der findes en række funktioner til sagshåndtering. F.eks. er der mulighed for at ændre brugeradgang og 

parter (kontakter), samt se historik og tilføje noter til en sag.  

Se herunder en gennemgang af de forskellige funktioner, der knytter sig til en sag. 

 

Beskeder 

mailto:booking@ims.dk
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På alle sager kan man sende en besked, og se om der på sagen er modtaget beskeder. De vil være i denne 

menu. 

 

Noter 

Her kan man tilføje noter til sagen. En note kan oprettes og ses af alle, som har adgang til sagen. 

 

Medlemmer 

Her ses hvilke medlemmer, typer og roller, der er tilknyttet en sag, nogle er tilknyttet på baggrund af 

sagsskabelonen. Alt afhængig af, hvilke rettigheder man har, vil man kunne tilføje nyt medlem og begrænse 

adgang til sagen. 

 

Parter 
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Der kan tilføjes en part på en sag. En part på en sag er en kontakt i VISMA Case, og kan være f.eks. en 

personkontakt, en elev, en medarbejder eller en organisationskontakt, virksomhed (praktiksted). 

Parten har ingen rettigheder eller adgang til sagen, og Vinduet med Parter viser blot at parten er tilknyttet 

sagen. Se også afsnittet om kontakter. 

 

Historik 

Her ses alle aktiviteter og handlinger foretaget i sagen. Logning over alle aktiviteter på sagen, med 

information om hvilken handling og for hvilken type (eks. Part, Sag, Medlem) den pågældende handling er 

foretaget. Samt information om hvilken bruger, der har foretaget handlingen. 

 

Rettighedsstyrring 

Rettigheder kan være forudbestemt på sagsskabelonen og det er kun systemadministrator som kan rette i 

dette.  

 

 

Godkendelser 

Her kan man se, hvilke godkendelser som er foretaget på henholdsvis opgaver og arbejdsplaner(tilkøb).  
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Dokumenter i en sag, kan sendes til godkendelse enkeltvis, og når de er godkendt, vil man kunne se det her 

under godkendelser. 

 

 

Opgaver 

Man kan oprette en eller flere opgaver på en sag, enten til en selv eller en anden person i virksomheden. 

Arbejdsplan er en opgave med flere trin og er et tilkøbsmodul. 

 

 

Dokumenter på sagen 

Fra alle faner; ”mine sager”, ”ikke tildelte sager” og ”journalplan”, kan man tilgå dokumenter i de 

pågældende sager. Marker en sag og klik for at se dokumenterne.  

  

I sagen kan man oprette en folder, tilføje et dokument eller sende eksisterende dokumenter videre via en 

mail eller et workflow (tilkøbsmodul).  

Stam-informationerne for sagen, findes i boksen til højre. Informationerne kan redigeres ved at vælge den 

blå blyant i toppen. 
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Fortrukne markeres ved at trykke 

på stjernen som ses til venstre. Når 

en sag er markeret som en 

fortrukken, kan den ses i visningen 

Foretrukne sager, se herunder. 

 

 

Billedet til højre, viser hvordan det 

ser ud, når man har trykket på den 

blå blyant ”rediger”.  

Her har man mulighed for at 

redigere/tilføje data til en sag. 

 

 

 

 

 

Trykker man på de tre prikker helt ude til højre, får man mulighed for f.eks. Print sag eller Slet sag. 

 

 

 

 

 

Listen ”Foretrukne sager” 

 

Dokument registrering 

Vælger man et dokument i sagen, åbnes registreringsvinduet og her kan man redigere i dokumentet, 

vedhæfte bilag, oprette nye versioner, ændre status på dokumentet og kassation samt oprette referencer 

til enten en sag eller dokument.  
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Dokumentstatus 

Et dokument oprettes altid som en kladde. Det skal den blive ved med at være, så længe man arbejder i 

dokumentet. Når dokumentet er færdigt og det ikke skal ændres igen, kan status ændres til Endeligt. 

Når dokumentet er færdigt, ændrer man status til ”Endelig”. Når først et dokument har ”Endelig” status, 

kan det kun ændres af en administrator. 

 

 

 

Kontakter 

En kontakt er enten en person eller en organisation, og kan tilføjes som part til en eller flere sager. Det kan 

f.eks. være en elev eller en medarbejder, eller en organisation, som f.eks. praktiksted, der bliver oprettet 

som ”Kontakt”.  
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Kontaktinformation og tilknytning til sager 

En kontakt oprettes med stamdata, som f.eks. CPR eller CVR, mobilnummer og e-mail. Når man derefter 

tilføjer en kontakt som part på en sag, bliver det enkelt at søge alle sager for én kontakt. Se også Søgning. 

 

Dokumenter 

Under ”Dokumenter” vises egne dokumenter og de dokumenter man evt. deler med andre. Her kan man 

tilføje en ny fil. Når et dokument endnu ikke er tilknyttet en sag, er de placeret her. Man kan tilknytte 

dokumentet til en sag, ved at klikke på de tre prikker helt ude til højre. 

 

 

Når man åbner et dokument, har man mulighed for at redigere dokumentet, redigere i metadata, tilføje 

kommentarer og oprette nye versioner. Dokumentet kan ikke ses af andre end opretteren, førend 

dokumentet bliver tilknyttet en sag, og når det er gjort, er der flere muligheder i forhold til registrering af 

elementer. Se afsnit ”opret sag”.  
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Fælles filer: Det er de dokumenter, som ikke er tilknyttet nogen sag, men er tilknyttet en gruppe som man 

er medlem af. Grupper sættes op i System administration, se afsnittet om Systemadministration.

 

Opgaver 

Her oprettes opgaver for sager, personer og organisationer. Der er også mulighed for at oprette gruppe 

opgaver. Opgaver er brugbare når noget skal udføres i forbindelse med det enkelte objekt, eks. jubilæum 

for en person, eller fornyelse af en kontrakt. 
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Notifikationer 

Her vises alle de notifikationer, som vedrører en sag eller et dokument, hvor man selv enten er sagsejer 

eller selv har oprettet sagen. Notifikationer i denne liste er historik over handlinger, som senest er 

foretaget på tværs af sager og dokumenter. For den enkelte sag, findes selve sagshistorikken under fanen 

Historik. 

 

Søgning 

Der kan foretages forskellige former for søgning i VISMA Case. Fritekstsøgning, kontekstafhængige 

søgninger, som ser på hvor i VISMA Case man befinder sig, og avanceret søgning.  

Fritekstsøgning søger altid på tværs af sager og dokumenter. Og avanceret søgning baseres specifikt på 

sager, dokumenter eller kontakter. 

 

Fritekstsøgning 

Det lille felt ”søg”, er altid tilgængeligt øverst til højre, uanset hvor man står i VISMA Case.  

 

Når man skriver direkte i feltet, fungerer det som fritekstsøgning, og der vises resultater fra både sager og 

dokumenter. 
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Kontekstsøgning 

Feltet ændrer parameter hvis man går ind i f.eks. fanen Sager, herfra vil man i feltet Søg, altid søge i 

konteksten Sager. 

 

Avanceret søgning 

Det er også muligt at foretage en avanceret søgning og vælge flere værdier for søgningen. Trykker man på 

linjerne ude til højre, kommer man ind i avanceret søgning, hvor man kan præcisere sin søgning yderligere.  
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I det første felt ”Hvad søger du efter”, vælger man om man ønsker at søge efter f.eks. dokumenter eller 

sager. 

Herefter tilføjer man et søgeparameter, en værdi for det dokument man ønsker at finde, det kan være Titel 

på dokumentet, eller anden metadata. 

 

Derefter kan man indstille hvilke oplysninger, man ønsker at få vist i sit resultat, f.eks. ”titel”, ”status”,  

 

”oprettelsesdato” osv. Dette gøres under ”Vis følgende felter”, hvor man vælger i sine felter i dialogen. 
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Gem en søgning 

Når alle parametre er valgt, kan man gemme sin søgning ved at trykke ”gem” nederst til venstre, og 

søgningen vil nu kunne findes på fanen ”gemte søgninger”. Disse søgninger er ens egne og gemte søgninger 

er kun synlige for den enkelte bruger. 
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Administration og systemopsætning 

VISMA Case opsætning foregår i administrationsmenuen Systemopsætning, som giver mulighed for 

opsætning af bl.a. brugere og grupper samt yderligere systemopsætning af bl.a. dokumenttyper, 

opbevaringspolitik og sikkerhedsindstilling for brugere.  

I menuen findes også opsætning af tilkøbsmoduler som f.eks. journalplaner, sagsskabeloner, 

dokumentskabeloner og feltkonfiguration. Brugere med adgang til Administration, tilgår Administration i 

deres profil, ved at aktivere ”mere” på de 3 prikker i højre side, se herunder. 

 

 

Brugere og grupper 

Brugere kan synkroniseres fra AD eller sættes op i systemet manuelt. Opsætning sker under 

Administrationssider. 

En brugeropsætning inkluderer information om en bruger, eks. Fornavn og Efternavn, e-mail og kodeord.  

Desuden er det muligt at definere yderligere oplysninger for en bruger, som er mere private. Vær 

opmærksom på GDPR. 

AD synkronisering er mulig, hvis man ønsker at administrere sine brugere via AD 

 

Herunder ses de 2 faner for en brugeropsætning 

• Bruger 

• Brugeroplysninger 



Visma Case Funktionsbeskrivelse 1.1   

22 

 

Brugerne kan komme fra ens Active Directory AD, eller oprettes manuelt. Det er vigtigt at man ikke ændre 

manuelt i brugere fra AD’et, da alle ændringer overskrives ved synkronisering fra AD. 

Man kan dog oprette brugere manuelt, for de brugere, som ikke findes i ens AD. Revisor, eksterne 

bestyrelsesmedlemmer og andre kontakter, som skal have adgang til specifikke dele af arkivet. 
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Opsætning 

Generelle indstillinger 

Her findes de generelle indstillinger for systemet. Indstillinger til f.eks. oprettelse og redigering af 

kontakter, visning af dokumenttyper, rettigheder til funktioner osv. 

 

 

Systemet kommer med en anbefalet opsætning, se herunder. 

 

Dokumenttyper 

Dokumenttyper sættes op i denne liste, og det anbefales at benytte udelukkende dokumenttyper, da disse 

benyttes i forbindelse med opsætning af sagsskabeloner.  

Dokumenttyperne kan opføre sig forskelligt, afhængigt af sagsskabelonen. En dokumenttype kan defineres 

til at opføre sig på en bestemt måde i systemet, bl.a. kan kassation være afhængig af dokumenttypen. 



Visma Case Funktionsbeskrivelse 1.1   

24 

 

Kassation for en dokumenttype ændres direkte på den enkelte skabelon, så en dokumenttype kan opføre 

sig forskelligt afhængigt af sagsskabelon. Der vil derfor kun være behov for generelle dokumenttyper. Se en 

liste over eksempler herunder. 

Læs desuden mere om hvordan en dokumenttype benyttes i forbindelse med sagsskabeloner i afsnittet om 

Sagsskabeloner 

 

 

Partsroller 

En part er tilknyttet en sag og oprettes under kontakter. En part kan være en person-kontakt (elev, 

medarbejder osv.) eller en organisations-kontakt (kommune, praktiksteder osv.) 

Under Partsroller i Systemadministration sættes det op hvilke roller en part kan have. Det er op til din 

virksomhed at definere de relevante roller. 

En part på sagen refererer til en kontakt. Når en kontakt er oprettet, kan kontakten benyttes som part på 

en sag. Se hvordan under afsnittet om sager. 

 

 

Tilladte filtyper 

Systemet tillader som standard de fleste filtyper, og de er defineret under dette punkt. Listen kommer med 

systemet.  
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Listen kan begrænses ved at tjekke boksen ”Kun listede filtyper må uploades” og de tilladte filtyper i listen, 

hvis man udelukkende ønsker at tillade bestemte filtyper i sit VISMA Case. Hvis man ønsker andre filtyper 

tilføjet, kontakt IMS. 

 

 

 

Systembeskeder 

I VISMA Case kan man vise en systembesked til alle brugere, eks. i forbindelse med en opdatering af 

systemet. Systembeskeden sættes op her og aktiveres efter behov.  

  

Papirkurv 

Papirkurven indeholder alle slettede dokumenter, sager og kontakter i systemet, når et objekt slettes, vil 

det lande i denne liste. Når noget er slettet, bliver det lagt i papirkurven, og kan slettes permanent eller 

gendannes efter behov, ved at vælge det eller de objekter, som man ønsker at slette. Det er kun muligt at 

slette hvis man har administrator adgang. 
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Opbevaringspolitik 

En opbevaringspolitik bestemmer hvordan sager, dokumenter og kontakter opbevares og efterfølgende 

kasseres i systemet. Opbevaringspolitikken benyttes ved automatisk kassation, så man sikre overholdelse af 

virksomhedens GDPR. 

Opsætning foregår i forbindelse med implementering, hvor systemet sættes op i overensstemmelse med 

gældende regler for virksomheden.  

 

En opbevaringspolitik er den overordnede politik, som benyttes for de enkelte sagsskabeloner og 

dokumenttyper på en sagsskabelon. 

Typisk vil man have behov for nogle få opbevaringspolitikker for dokumenter og tilsvarende for sager, som 

alle kan genbruges for den enkelte sagsskabelon, hvorefter de arves til alle sager og dokumenter, som 

benytter skabelonen. 

 

Kassationspolitik aktiveres separat for dokumenter og sager og bestemmer hvornår en sag eller en bestemt 

dokumenttype skal kasseres. Kassationspolitik stammer fra Opbevaringspolitikken.  

Tilføj ny, og definer parametre for endelig dato og hvilken dato kassation skal aktiveres. Se desuden 

opsætning af sager. 
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Sikkerhedsindstillinger 

Det er muligt at ændre rettigheder for bestemte roller. Så den enkelte virksomhed selv kan bestemme hvor 

mange administrationsfunktioner en administrator skal have.  

Opsætningen gælder for administrationen, og kan aftales med IMS ved opsætning af systemet. For 

tilkøbsmuligheder, eks. Sagsskabeloner eller dokumentskabeloner, kontakt IMS booking@ims.dk. 

 

Roller i Sikkerhedsindstillinger 

Her vises de roller, som kan tildeles tilladelser. Administrator rollen sættes op af IMS i samarbejde med 

kunden. Flere roller kan tilføjes efter behov. 

mailto:booking@ims.dk
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Rollens rettigheder i Sikkerhedsindstillinger 

Her defineres rettighederne for den enkelte rolle. Rettigheder gælder funktioner i Systemadministrationen, 

og sættes op i forbindelse med implementering af systemet. 

 

 

Tags 

Tags i denne liste dannes via Opgaver, hvor man kan tilføje et tag til sin opgave. Og listen her vedligeholdes 

udelukkende ved at brugerne tilføjer tags til opgaver.  

Man kan ikke tilføje nye tag direkte i Systemadministration. Men på opgaver kan man genbruge tags, som 

andre har tilføjet til listen. 
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Under Opgaver finder du tags her: 

 

 

Noter 

Det kan defineres i systemet, om der skal benyttes noter og om de må redigeres. Systemopsætningen er 

standard sat op til at benytte og redigere noter for både sager, dokumenter og kontakter.  

Dette kan ændres ved at deaktivere parametrene herunder. 

 

Integrationer 

Der findes standard plugin til forskellige programmer i systemet. Med systemet kommer som standard et 

plugin til MS Office, eks. Outlook, Word og Excel, samt Add in til Office 365 og Google. Hvis man ønsker at 

arkivere fra f.eks. Word eller Outlook, er det en forudsætning at man har installeret enten MS Office Plugin 

eller MS Office 365 add in. Distribution af Office 365, foregår i administrationsportalen i MS Office 365. 

Plugin downloades i denne menu og administrator kan distribueres som link i mail til de brugere, som skal 

benytte integrationen. Når integrationen er installeret for bruger, vil man kunne arkivere og videregive 

dokumenter direkte fra eks. Word og Outlook.  



Visma Case Funktionsbeskrivelse 1.1   

30 

 

Ved opsætning af systemet, sørger IMS for at advisere om distribution og installation.  

 

 

Kontaktkonfiguration 

Kontaktkonfiguration handler om generelle indstillinger for konfiguration af kontakter. Der er default 

konfigureret et filområde for alle kontakter, både personer og organisationer.  
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Filområdet indeholder filer, som ikke er tilknyttet en sag, og som udelukkende vedrører den pågældende 

kontakt. 

Moduler 

I systemet findes en række moduler, som kan tilkøbes. Det gælder bl.a. tilkøb af mulighed for oprettelse af 

flere sagsskabeloner, journalplaner, dokumentskabeloner samt egne felter. 
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Sagsskabeloner 

Sagsskabeloner er grundstenen til alle sager. Når man opretter en sag, vil den altid være baseret på en 

sagsskabelon. Som standard medfølger én standard sagsskabelon pr. journalplan. Flere sagsskabeloner er 

tilkøb. 

En sagsskabelon indeholder standard information, som bæres videre til de sager baseret på den 

pågældende sagsskabelon. Når en sag oprettes, kan den have bl.a. standarddokumenter til bestemte sager, 

opbevaringspolitik, workflow og adgang for bestemte brugere, alt sammen defineret på skabelonen, og 

arvet videre til sagerne. 

 

Parametre på en sagsskabelon 

Når man opretter en sagsskabelon, er der forskellige parametre man kan vælge at definere. 
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Dokumenter 

Standarddokumenter angiver om der for en sag skal oprettes enkelt dokumenter eller en mappe til 

standarddokumenter. Det kunne være en personalesag, som altid skal oprettes med mapper til f.eks. CV, 

ansøgning, Medarbejder Udvikling Samtaler og kompetencedokumenter. 

 

Brugerdefinerede feltområder 

For en skabelon kan man oprette feltområder, som kun gælder for den skabelon. Og sammen med 

konfigurer bare felter til oprettelse af egen felter, kan man oprette et område med metadata. Dette er 

tilkøb. 
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Sikkerhed 

En skabelon kan bestemme for sagen hvilke brugere og grupper, som har adgang til den pågældende sag. 

Adgangen defineres under fanen Sikkerhed. 

 

Dokumentskabeloner 

Dokumentskabeloner er allerede oprettede Word skabeloner, som kan knyttes til en sagsskabelon. For at 

sikre ensartethed, kan man tilbyde at alle sager, som oprettes fra denne skabelon, har 

dokumentskabeloner tilgængelige. Der kan kun vælges de dokumentskabeloner, som er uploaded, se 

afsnittet om Dokumentskabeloner. Funktionen til at gemme dokumentskabeloner er tilkøb. 

 

Dokumentkassation 

Sagsskabelonen kan indeholde regler for dokumentkassation for den enkelte dokumenttype. Hvis man 

udelukkende arbejder med 1 sagsskabelon, vælger man en dokumentkassation pr. dokumenttype.  

På den måde vil dokumenttypen bestemme hvor et dokument skal kasseres. 
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Sagskassation 

For sager gælder kun en kassation. Sager kasseres ud fra denne kassation. Dog vil alle dokumenter i sagen 

kasseres på baggrund af Dokumentkassation, se afsnit ovenfor. Og sagen vil ikke kasseres så længe der 

stadig findes dokumenter i sagen. 

 

Konfigurerbare felter 

Det er muligt at konfigurere egne felter til VISMA Case. Dette kunne være relevant hvis man ønsker at 

kunne definere sine egne parametre på en sag eller et dokument. Felterne konfigureres i denne menu, og 

bruges bl.a. til Brugerdefinerede felter på en sagsskabelon. Se mere i afsnittet Sagsskabeloner. 

Konfigurerbare felter er tilkøb. 

 

Journalplan 

VISMA Case kommer som standard med 1 journalplan. Hvis man ønsker flere planer til f.eks. 

personalesager eller elevsager, er det tilkøb. 

En journalplan sætter struktur på dine sager og dokumenter, og ved hjælp af et tree-view vil man kunne se 

få et overblik over arkivet i VISMA Case. 
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Oprettelsen af journalplaner sker i menuen Journalplan 

 

En Journalplan opdeles i nøgler og undernøgler, som skaber et tree-view, og herunder findes sager med 

dokumenter. Sager og dokumenter oprettes direkte i brugergrænsefladen af en bruger. 

Flere nøgler under en journalnøgle, tilføjes under den enkelte journalnøgle, vælg journalnøglen og tilføj en 

under journalnøgle.  

Resultatet af den oprettede journalplan vises i brugergrænsefladen, hvor brugerne opretter sager. Gå til 

Sager og vælg Journalplan. 
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E-mail- og dokumentskabeloner  

Skabeloner er nyttige for brugen af systemet, og sikre ensartethed. Derfor er det muligt oprette skabeloner 

til e-mails og tilknytte dokumentskabeloner. Skabeloner for e-mail og dokumenter er tilkøb. 

E-mailskabeloner benyttes når man sender en e-mail fra VISMA Case, og når systemet notificerer på 

baggrund af et workflow eller tildeling af dokumenter. 

 

For at oprette en e-mail skabelon, vælg Ny E-mail skabelon 

Dokumentskabeloner 

Dokumentskabeloner uploades fra jeres eget dokumentskabelon bibliotek. F.eks. vil det være relevant med 

en skabelon til kontrakter eller samtykkeerklæringer.  

Når en skabelon er uploaded kan den knyttes til en sagsskabelon, hvor alle vil kunne bruge den ved 

oprettelse af nye sager. Se afsnittet om Sagsskabeloner. 
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Upload ny skabelon 

 

Arbejdsplan skabeloner 

Arbejdsplaner benyttes til systemets standard workflow for sagsskabeloner. Man kan benytte 

Arbejdsplanskabeloner for sager. 

Arbejdsplaner er tilkøb. Kontakt booking@ims.dk for mere information. 
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Tekniske informationer 

VISMA Case er en cloud løsning, der køres som SaaS abonnement, enten i IMS driftscenter eller eget miljø, 

og der tegnes en abonnementsaftale for systemet. 

I abonnementet i IMS driftscenter indgår drift, service og support. Det betyder bl.a. at vores kunder ikke 

skal tænke på hverken backup eller versionsopgraderinger m.m. 

Løsningen sættes op i samarbejde med IMS, og efter ønske skabes en direkte integration til jeres øvrige 

forretningssystemer. 

Tekniske informationer 

VISMA Case er et cloudbaseret system, som tilgås via en webbrowser. For login, kontakt din 

systemadministrator. 

 

Support og kontakt til IMS  

 

Service og support 

Opstår der problemer eller har du brug for support på systemet, indgår der fuld brugersupport i 

driftsabonnementet. IMS support kan kontaktes både på telefon, e-mail og via vores web. 

support@ims.dk – telefon 3174 0009, vælg 2 

www.ims.dk  

 

Kontakt IMS for mere information 

Kontakt os hvis du ønsker mere information om VISMA Case, eller du ønsker at tilkøbe et eller flere 

moduler, du kan sende en mail til vores booking booking@ims.dk   
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