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Rettelser og ændringer - DigitalPost Cloud
IMS DigitalPost release-20221117, frigivet november 2022. Versionen indeholder bl.a. rettelser til
arkivering, modtagne beskeder i Modtageren, samt logningsmuligheder for support.

For mere information vedr. IMS DigitalPost følg med på vores supportside Visma IMS support

Arkivering og søgning på CPR nummer i sagstitel

Ændring til søgning på CPR nummer i forbindelse med arkivering i VIsma Case, af forsendelser og modtagne
beskeder, er implementeret. Det er i denne version igen muligt at fremsøge en sag, på dele af et CPR
nummer. #5897.

Gem seneste placering ved arkivering i LUDUS

Arkivering i LUDUS er ændret, så den seneste placering gemmes for bruger. Den senest valgte destination
foreslås til bruger ved næste arkivering i LUDUS. #4518
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https://support.vismaims.dk/hc/da-dk/categories/4406616328722-NgDP


Dubletter i modtager

I nogle perioder er digital post beskeder blevet sendt tilsendt flere gange. Der er implementeret et tjek, så
dubletter ikke vises flere gange. #5251

Nogle forsendelser vises ikke i DPC modtager

Nogle bestemte forsendelser er tidligere fejlet og blev ikke vist i Modtageren, pga. af en
FileValueEmpty-fejl, hvor PDF’en ingen værdi har. Dette er løst i den nuværende version, ved en
ændring fejlbeskeden, så disse beskeder nu også vises i Modtageren. #5385

Oprettelse af dublet sager i Visma Case

Ved arkivering af forsendelser eller modtagne beskeder i Modtageren, skal der kun oprettes 1 sag pr.
CPR/CVR- nummer.  Det er implementeret at systemet genkender hvis sag er oprettet i forvejen, eks.
“010101-xxxx, Anders And”, arkiveringen foregår i samme sag, også hvis der er tilføjet et navn efter CPR
nummer i sagens titel. #5914.

Deaktiverede dokumenttyper vises ikke

Ved arkivering fra DigitalPost Cloud til Visma Case, vil de-aktiverede dokumenttyper ikke længere blive vist,
man som bruger ikke risikere at vælge en deaktiveret dokumenttype til sin forsendelse og arkivering. #5015.

Logning af message-id

Det er nu muligt at søge efter MeMoMessageUuid i den tekniske log, ændringen er sket med henblik på
forbedring af support og evt. fejlsøgning. #5479.

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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