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ISOWARE 3.0.0 release note 

Forbedringer og nye features 

Procesmodul 

 Værktøjslinje i procesmodul er gjort mere simpel 

 Favoritprocesser vises nu som en søgning i procesmodulet 

 Mulighed for at tilføje flere links til en figur i en Procesoversigt 

 Mulighed for at lave fugleflugtslinjer i en Swimlane 

 Mulighed for at indsætte rektangulær figur i Projektoversigt 

 Automatisk tilpasning af højde på figurer i Projektoversigt 

 Mulighed for tilpasning af bredde på figurer i Projektoversigt 

 Mulighed for at annullere en procesgodkendelse 

 Rækker og kolonner kan nu flyttes i en Swimlane 

 Nye figurer i Swimlanes 

 Automatisk oversættelse 

 Forbedring af formular til indsættelse/redigering af figurer i Procesoversigt 

 Mulighed for at eksportere og importere flere processer ad gangen. 

Rapportmodul 

 Send rapportnote til flere modtagere 

 Billedfelt i rapporter 

 Bedre layout i rapporter – fuld bredde udnyttes. 

 Mulighed for tekstfelter med autotilpasning af størrelse i rapporter 

Generelt 

 Systemmeddelelser kan nu oversættes 

 Nye tags i systemmeddelelser 

 Alle e-mailnotifikationer kan nu også ses i ISOWARE 

 Nyt layout på startside 

 Frit valg af sprog – det er nu muligt at slette det engelske sprog og f.eks. udelukkende anvende 

dansk 

Fejlrettelser 
 Manglende mulighed for at vælge en anden database til databaseopdatering. 

 Mangelfuld håndtering af fejl ved forkert indtastning af bredde for kolonne i Swimlane 

 Standardbredde i Swimlanekolonner ændret til 150. 

 Der opstod en fejl, når den sidste kolonne i en Swimlane blev slettet. 
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 Procesnotifikationer blev udsendt for processer, som allerede var blevet reviewet. 

 Fejl i forbindelse med oversættelse af Projektoversigt. 

 ”Åbn i nyt vindue” indstillingen blev ikke bibeholdt ved opdatering af Eksternt link. 

 Fejl i procesvisning ved anvendelse af ”<” karakter 

 En proces kunne linke til sig selv 

 Rapportsøgninger søgte ikke altid i alle kolonner 

 Linjeskift bibeholdes nu i rapporttekstfelter 

 Fejl i oversættelser 

Kontaktoplysninger 
 

ISO-Ware A/S 

Aabogade 15 
8200 Århus  
Danmark 
CVR: 28 27 85 51 
Telefon:  +45  70 22 00 34 
Internet: www.isoware.dk 
E-mail:     info@isoware.dk  
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