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ISOWARE 6.2.0 release note 

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

Forbedringer og nye features 

Processer 

 Forbedring af redigering af procesoversigter 

 Forbedring af redigering af swimlanes 

 Forbedring af redigering af projektoversigter 

 Forbedring af redigering af turtles 

 Drag and drop i procesredigering 

 Link guide, som gør det nemmere at lave links til andre moduler i eksterne links 

Rapporter 

 Mulighed for at søge på tværs af skabeloner i moduler 

Fejlrettelser 

 Proceslinks i tekstdokumenter blev i visse tilfælde ændret til en forkert værdi 

 Ved afsendelse af tekstdokument til godkendelse blev ikke gemte ændringer slettet 

 Forbindelse til tilknyttet rapport blev i visse tilfælde ikke vist 

 Rapport med ekstern adgang mistede data ved redigering 

 Alle rapportsektioner blev ikke sendt til ekstern modtager 

 Slettede brugere i Active Directory blev ikke håndteret 

 Formatteringsfejl i tekstdokumenter 

 Startproces blev ikke opdateret i indstillinger ved ny version 

 Processøgninger var langsomme 

 Tjekfelter i rapporter kunne ikke opdateres 

 Tilføjet visning af kategori i proces fodnote 

 Opgaveansvarlig blev ikke sat til projektejer ved oprettelse af projekter vha. processkabelon 

 Det var ikke muligt at slette en tekst i Project View 

 I visse tilfælde blev det forkerte modul vist ved links til opret rapport i tekstdokumenter  

 Rapportforfatter blev ikke notificeret, når en rapport blev lukket. 

 Fejl i visning datofelter i projektopgaveliste 

 Forbedring af håndtering af ikke-gemte ændringer i tekstdokumenter 

 Eksport af rapporter til Excel kørte langsomt 
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 Bogmærker i tekstdokumenter virkede ikke 

 Fejl ved kopiering af tekstdokumenter 

 Udskriftsvisning af tekstdokumenter manglede i visse tilfælde dele af dokumentet 

 Det var ikke muligt at se processer, når zoom var aktiveret i browseren 

 FileManager virkede ikke, når ISOWARE blev deployet med versionsnummer angivet i 

filnavnet 

 Det var ikke muligt at eksportere rapportsøgninger til Excel, når navnet på søgningen 

indeholdt karakteren ”/” 

 Tesktdokumenter virkede ikke på norsk 

 Trafiklys var ikke synlige ved udskrift af rapport 

 En fejl i proceslisten gjorde, at brugere med proceslæserrettigheder i visse tilfælde ikke kunne 

se godkendte versioner af processer, som havde en nyere version i udkast. 
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