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Ny funktionalitet og ændringer  

Visma Case version 3.52.95 indeholder fejlrettelser, ny funktionalitet, ændringer og forbedringer til 
brugeropsætning og rettigheder, kassation for sager og adgang til kontakter. 

Opdater kassation for sager - på skabelon 

Opdater kassation på sager. Ved opdatering af kassation, er det nu muligt at ændre kassation for alle 
relaterede sager. Gå til sagsskabelonen, for at foretage ændringen. 

 

 

Dokumentversioner 

Sletning af en dokumentversion. Det er i denne version muligt at slette en bestemt version af dokumentet. 
Sletning af en version foregår fra dokumentets side, hvor man ved sletning kan vælge at slette enten hele 
dokument, eller udelukkende den version, som er valgt. 
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Aktivering af Auditlog er flyttet- til sikkerhedsindstillinger 

Som en del af roller og rolletilladelser, er Auditlog er flyttet fra Generelle indstillinger til Sikkerhedsindstillinger. 

 

Ny kassation trigger for sager– Forventet slutdato 

Der er tilføjet en ny trigger til kassation af sager. Det er nu muligt at benytte værdien i Forventet slutdato, 
som afgørende for hvornår en sag kasseres. Feltet en del af sagens standard metadata, og sættes manuelt 
på sagen. 

 

Anonymisering af flere standardfelter 

Standardfelterne ”Sagsejer” og ”Oprettet af” anonymiseres nu automatisk, hvis anonymisering er aktiveret.  

Anonymisering af sager 

Relaterede sager til en kontakt, kan nu anonymiseres automatisk når kontakten er anonymiseret. 

Opsætning hertil findes i menuen Anonymisering/Generelle indstillinger, her aktiveres Anonymisere 
relateret sager når kontakten anonymiseres. 
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Adgang til sagens kontakt og notifikation 

Ny funktionalitet, som giver automatisk adgang til kontakten (primær part på en sag), hvis man har adgang 
til sagen. Adgang gives i Administration under Kontakt konfiguration. Adgang til primær part fra sagen 
tildeles under Generelle indstillinger, hvor man også kan sætte notifikation op, det gøres ved at aktivere 
punktet Giv sagsmedlemmer besked når den primære kontakt er opdateret. 

Funktionsrettigheder til en kontakt, sættes op generelt under fanen Rettigheder.  
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Genåbn lukkede sager 

Det er muligt at oprette en rolle, som har adgang til at åbne lukkede sager. I dag er det kun administrator, 
som kan åbne sager, men med denne tilladelse, vil det være muligt at give rettigheden til andre brugere. 
Rettigheden tildeles en udvalgt rolle og sættes op under Sikkerhedsindstillinger og Rolletilladelser.  

Se også Roller og rolletilladelser for mere opsætning af roller. 

 

Roller og rolletilladelser 

Det er muligt at sætte brugere op med adgang til udvalgte administrationsrettigheder. Opret en rolle, 
tilknyt brugere og definer de rolletilladelser, som passer til den nye rolle. Opsætning af rolletilladelser vil 
ikke ændre på brugeres adgang til sager eller dokumenter. Brugeradgang til sager er fortsat defineret på 
sagsskabeloner, eller direkte på sagen. 
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Kundespecifikke integrationer 

Generer fiktiv e-mailadresse for kontakter 

Synkronisering af kontakter fra andre systemer skal oprette en fiktiv e-mailadresse for kontakten, hvis e-
mailadresse ikke findes. En default e-mailadresse defineres pr. Visma Case system.  

Synkronisering af grupper til sagen 

Ved synkronisering af projekter til Visma Case, kan grupper synkroniseres til en sag. Grupper vil blive 
inkluderet som medlem på sagen. 

 

Fejlrettelser 

Visma Case version 3.52.95 indeholder følgende rettelser, vedrørende gemte søgninger, 
dokumentskabeloner og kontakter. 

Del søgning med bruger 

Gemte søgninger skal kunne deles med bruger og grupper – deling med bruger, rettet 

Dokumentskabelon til sagsskabelon 

Tilføj dokumentskabelon til sagsskabelon fejler – rettet 

Ændret dato for kontakt 

Ændret dat0 for kontakt skal ændre sig med ændring på relaterede sager – rettet 

 

 

 

Her finder du mere information om Visma Case 

Se flere guides på vores supportside, som kan tilgås direkte i Visma Case eller på nedenstående link. 
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