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Version 2.8.5 af ISOWARE indeholder forbedringer og nye features bl.a. på følgende 

punkter. 

 
 

Proceslægning og visning: 
 

Procesvisning er generelt forbedret. 

 

I Tekst dokument kan indsættes figurer og billeder fra et særligt ”repository”. 

Billedfilerne og figurer er styret.  

 

I Tekstdokumenter kan indsættes styrede links til andre dokumenter/processer i systemet. 

  

Tekstdokumenter kan redigeres som HTML dokumenter. Det vil sige at man med anvendelse af 

billedrepository og HTML kan anvende et tekstdokument som en web side.  

 

Søgning og listevisning af processer og dokumenter er gjort effektivt. Der kan dannes link til 

en procesliste. 
 

 

II. Rapporter 
 

Rapportdesign modulet er ændret, således, at rapportdesign bliver mere enkelt og mere 

intuitivt. 

 

Det er muligt at inddele en rapport i sektioner og på den måde skabe et workflow. De enkelte 

sektioner og felter kan regelsættes, således at udfyldningen af rapporten kan styres.  

F.eks. kan man definere, at felt skal være udfyldt, før man har adgang til at arbejde med 

næste sektion. 

 

Der er indført friere valg med anvendelsen af felter i en skabelon – titel, ansvarlig m.v. 

 

Det er muligt at knytte flere medarbejdere til en rapport (rullemenu). Stadig med en ansvarlig. 

 

Der er indført labels i skabelonen. Det vil sige tekstfelter, der kan give brugeren vejledning om 

hvorledes rapporten skal behandles. 

 

Rapportvisning er ændret på en række punkter og den er gjort mere brugervenlig med færre 

krav til valg for at anvende modulet. 

 

Der er indføjet mulighed for at se rapportoversigten med en læsefane. Det betyder, at man 

ved bladning i en rapportoversigt kan se indholdet af rapporten til højre, samtidig med, at 

ovesigten over rapporter vises til venstre. 

 

Hvis en rapport er inddelt i sektioner, kan de enkelte rapportsektioner foldes ud og ind. 
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Rapportsøgning er forbedret og forenklet. Det er nu muligt at lave søgninger på tværs af 

skabeloner, på tværs af organisationer m.v 

 

III. Generelt: 
 

En bruger kan se egne rettigheder. Der er et link på startsiden – eller klik på brugernavn i 

toppen. 

En bruger kan rette eget password. 

 

 

IV. Projektstyring 
 

Mindre generelle forbedringer. 

 

 

NB: ISOWARE er optimeret til Apache Tomcat 6.0.35 og PostgreSQL 9.1 Brugerne skal 

overveje at opgraderer deres systemer. Produkterne er gratis – kontakt os evt. for hjælp. 

NB2: ISOWARE er optimeret for Microsoft Internet Explorer 7, 8 og 9 og Firefox. 

I IE Explorer 9 er SVG indbygget. Ved anvendelse af IE Explorer 9, Firefox, Chrome m.v. er 

der derfor ikke nødvendigt at anvende Adobe SVG plug in. 

NB3: Husk altid at sætte browseren til at opdatere en side hver gang den besøges.  

 


