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Rettelser og ændringer - DigitalPost Cloud
IMS DigitalPost release-20220908, frigivet september 2022. Versionen indeholder bl.a. rettelser til
dubletter af sager i Visma Case, automatisk log ud af DPC, ændring af e-mail tekst i videresend.

For mere information vedr. IMS DigitalPost følg med på vores supportside, og hold jer opdateret i forhold til
NgDP ændringer i forbindelse med afsendelser og modtagelse af digital post Visma IMS support

Ændring af e-mail tekst

“Videresend til e-mail”- funktionen, giver mulighed for at ændre i e-mail-teksten.

Teksten kan for brugere med rettigheder til "Redigere standard tekst i videresend til email
ekst/UpdateReceiverDefaultForwardEmailBody", ændres i administration menuen -
Administration>System>"Modtager. Ændringer overskriver den tidligere  standardtekst for videresend til e-mail.
#5015.

Vælg modtager til videresend funktion

Vælg e-mail fra listen over brugere i systemet. Funktionen er tilgængelig Modtager fanen, på
funktionsknappen “Vælg Emails”. #5016

Ændring af visning for bundter i log

Forbedret visning af bundter i loggen for afsendelse. visning af flere end 10 bundter har tidligere givet
udfordringer, dette er nu løst med forbedringer på “Indlæs flere”visning af bundter i loggen. #5126
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Nogle forsendelser vises ikke i DPC Modtager

Enkelte forsendelser for nogle kunder bliver ikke vist DPC Modtager. Forsendelserne findes i databasen, og
skal også vises i klienten. Rettet så alle beskeder nu vises korrekt i DPC Modtager. #5385

Tidsstempel på afsendt post

Forsendelser skal arkiveres med korrekt tidsstempel, arkiverings tidspunktet  har hidtil været 2 timer
forskudt, det er rettet i den nye version. #5601.

Dobbelte sager oprettet i Visma Case

Dobbelte sager oprettes ikke længere ved afsendelse fra DPC i Visma Case.  #2829.

Brugere logges automatisk ud af DPC

Login fastholdes mens der arbejdes i systemet. #3799.

Manuel arkivering er forbedret

Manuel arkivering er forbedret med paging i den nye version, dette betyder at manuel arkivering i nøgler
med mange sager håndteres. #5274

Timestamp på post sendt fra IMS DigitalPost

Timestamp problem på nogle bestemte forsendelser. Alle forsendelser igen vises hos modtager med korrekt
tidsstempel. #5477

Export af data fra webarkiv mangler endelse på filer

Ændring er foretaget så alle filer, der eksporteres fra web arkivet i DPC, får korrekt endelse på filen, så den
kan åbnes uden manuelle ændringer. #5524

Manuel arkivering er forbedret

Manuel arkivering er forbedret med paging i den nye version, dette betyder at manuel arkivering i nøgler
med mange sager håndteres. #5274

Nyt logo i DPC

Visma IMS nye logo er implementeret på login skærm. #5250
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Her kan du finde mere information om IMS DigitalPost Cloud

Se flere guides på vores supportside, som kan tilgås her https://support.vismaims.dk
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