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ISOWARE 5.2 release note 

VIGTIGT 
ISOWARE 5.2 understøtter ikke Internet Explorer 9 eller tidligere versioner af Internet Explorer. 

Forbedringer og nye features 

Processer 

 Forbedringer af import/export funktion 

 Brugere kan angive kompenceniveau for en process 

 Visning af liste over hvilke brugere, som har kompetencer på en proces 

 Visning af kompetencematrix baseret på en processøgning 

 Besked til brugere med proceskompetencer om, at en proces er blevet opdateret. 

Rapporter 

 Mulighed for at give eksterne brugere adgang til redigere en rapport 

 Opdeling af rapporter i selvstændige moduler (Eget menupunkt i toppen) 

 Oprettelse af egne foldere til placering af søgninger 

 Ny rolle, som gør, at en bruger kun kan se de rapporter, som vedkommende er ansvarlig for 

 Dobbeltklik på rapportfelter for direkte adgang til redigering 

 Notifikation til rapportopretter, når en rapport bliver lukket 

 Nyt statusfelt, som kan beregne rapportens status på baggrund af andre felters værdier. 

Projekter 

 Mulighed for at linke opgaver sammen 

 Oprettelse af egne kategorier til placering af projekter og opgaver 

 Mulighed for at oprette opgaver, som ikke er tilknyttet et projekt 

 Oprettelse af tilbagevendende opgaver 

 Påmindelser på opgaver 

 Direkte redigering af datoer i opgaveliste i projekt 

 Tilknytning af rapporter til projekter og opgaver 

 Mulighed for at kopiere et projekt 

Administration 

 Mulighed for opsætning af automatisk backup af database og filer 

Fejlrettelser 

 Lister blev ikke opdateret, når f.eks. en rapport blev redigeret i en læsefane 



ISOWARE 5.2 release note                     Side 2 af 2 

 Sortering blev ikke husket på opgavelister i projekter 

 Titler med anførsels tegn blev ikke vist korrekt i rapporter 

 Sortering blev ikke husket i proceslink søgevindue 

 Tomme dialogbokse dukkede nogen gange op uden grund 

 Manglende tjek for unik e-mailadresse på brugere 

 Tekstfelter hoppede i rapport under skrivning 

 Fejl i oversættelse af tekstdokumenter 

 Fejl i visning af brugere fra Active Directory 

 Billeder med links forsvandt under import af tekstdokumenter 

 Swimlanekolonner kunne ikke slettes, hvis der var indhold i kolonnen. 

 Fejl ved anvendelse af anførselstegn i søgning 

 Fejl ved udskrift af tekstdokument 

 Ikke muligt at fjerne en dato fra et datofelt i en rapport 

 Manglende tomt valg i kombinationsbokse med indtastede værdier 

 Manglende visning af den sidste post i visse oversigter 

 Fejl i processøgning ved anvendelse af Proces ID feltet i søgekriterier 
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