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Ny funktionalitet og ændringer
Visma Case version 3.52.9.105 indeholder ændringer, forbedringer rettelser til systemet.

Slet system logfiler i administrationen

En ny funktion gør det muligt aktivere en fast sletning af systemloggen. Adgang til funktionen kræver
rettighed til menuen Sikkerhedsindstillinger. Tidsangivelsen “Audit indgangsudløbstid i dage” angiver dage i
forhold til sletning af hver handling i loggen, efter den dag handlingen er foretaget.  #5241

Tilføj kontakt til eksisterende samarbejdsforum

Når en kontakt inviteres til allerede oprettet samarbejdsforum, skal kontakten også automatisk tilføjes som
part på sagen. #5229

Sletning af systemgruppe

Det må ikke være muligt at slette en systemgruppe, da genoprettelsen kræver teknisk bistand. Systemgrupper vil
fremover ikke kunne slettes manuelt. #4967

Udvidet systemlog viser ændringer foretaget på Administrationssider/Systemopsætning

System logfiler viser nu både login af bruger samt ændringer foretaget af brugere i
Administrationssider/Systemopsætning. Eks. oprettelse eller sletning af en dokumenttype, eller ændringer i
sikkerhedsroller. Alle ændringer i administrationen kræver fortsat de relevante tilladelser. #5224
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Guide tekst til konfigurerbare felter

Konfigurerbare felter har mulighed for opsætning af guide tekst til anvisning af hvordan det pågældende felt
skal benyttes. Guide teksten er flyttet ned under  feltet, for at give et bedre overblik ved flere felter og lange
tekster.

Link til First Agenda Management

For kunder, som arbejder med First Agenda Management (FAM), er det nu muligt at tilgå FAM direkte fra
sagen. Hvis mødet findes i FAM, og man som bruger allerede er logget ind, vil linket føre direkte til mødet.
Hvis ikke mødet findes til sagen i Visma Case, vil linket føre til hovedsiden i FAM. Hvis man som bruger ikke
allerede er logget ind til FAM, vil man blive bedt om at logge ind. Kontakt vores booking afdeling for mere
information imsbooking@visma.com
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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.

https://support.vismaims.dk
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