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Ny Funktionalitet og ændringer 

IMS Case version 3.52.91 indeholder ny funktionalitet, ændringer og forbedringer til bl.a. noter, søgning, 
opsætning og anonymisering af felter. 

Noter 

• Notefeltet er udvidet i størrelse. Notefeltet er udvidet, men bemærk at for opsætninger med egne 
felter og Notetyper, vil feltet blive tilpasset, så der er plads til alle felterne. 

 

 

 

• Husk at gemme noten. Systemet husker nu bruger på at gemme noten, når man forlader siden. 
Hvis man vælger annuller, vil man komme tilbage til siden med noter og kan fortsætte i noten, samt 
gemme den. 

 

• Guidetekst for notefeltet. Det er nu muligt at definere en guidetekst for standardfeltet Note, når 
samtidig benytter Notetyper. Guidetekst findes for noter findes i sagen og på kontakten. 
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Guidetekst sættes op i Administrationen under Noter, og kan sættes op for både kunde/kontakt og 
for sagen. Aktiver parameter ”Aktiver notattyper”. Vælg fanen Typer og herunder Sag for at 
redigere teksten for sager. Se herunder. 
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Anonymisering 

• Standardfelter, som ikke anonymiseres. Standardfelterne ”Postnummer” og ”By” for en kontakt 
bliver ikke længere anonymiseret i udtræk 

• Anonymisering af kontakt lukker samtidig relaterede sager. Ved visning af kontakter, som er 
udvalgt til anonymisering, vil bruger også få vist alle relaterede sager, som sættes til status ”Lukket” 
ved anonymisering 

Sletning af bruger eller gruppe 

Det skal ikke være muligt at slette en bruger eller gruppe, som er valgt på en sag eller et dokument. Hvis 
bruger eller gruppe er i brug for et objekt, er det nu kun muligt at ændre status til deaktiveret, for bruger 
eller gruppe. 

 
 

Sidst opdateret dato på kontakt og relateret sag 

Der er indført et ”Ændret” felt til sagen på kontakten samt et ”Ændret” felt i overblikket på kontakt. 
Felterne opdateres hvis der er ændret oplysninger på kontakt eller relateret sag. Felterne er søgbare. 

 

 

 

Udvidelse til ”Konfigurerbare felter” 

For alle typer af egne felter er der lavet en udvidelse i antal.  Der er nu mulighed for at have op til 200 egne 
felter for hvert Felttype, Sag, Dokument, Kunde, Kontakt og Note.  

Alle konfigurerbare felter sættes op i Administration i menuen ”Konfigurerbare felter”. 
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Dokumentstatus kan nu anvendes i søgning 

Dokumentstatus, som Kladde og Endelig, er blevet søgbar. Man kan altså nu søge efter alle kladder i 
systemet. Gå til Avanceret søgning og vælg dokumenter og søgeparameter ”Dokument status”. 

 

Kontakt validering på eksisterende kontakt 

Opretter man manuelt en ny kontakt, som muligvis allerede eksisterer i Visma Case, er der nu indført en 
validering, så man som bruger vil blive spurgt om man vil benytte den eksisterende eller om man ønsker at 
fortsætte med oprettelsen. Validering foretages på Felterne ”Navn” og ”Fødselsdato” eller ”CPR”. 

Man skal som bruger vælge at markere og benytte den eksisterende kontakt, eller oprette en ny. 

 

 

 

 

 

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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