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Intellektuel 

ejendomsret 
 

Dette dokument tilhører ScanJour. Oplysningerne heri må ikke kopieres, 

bruges eller videregives uden for denne sammenhæng til andet end 

forretningsmæssige formål eller til teknisk evaluering. 

Dette forbehold afskærer ikke modtageren fra at bruge oplysningerne, hvis de 

er fremskaffet på en måde, hvor der ikke er angivet nogen begrænsninger. 

  

Ansvarsfraskrivelse 
 

Dette dokument er udelukkende beregnet til generel information. 

Oplysningerne anses for at være korrekte og retvisende, men ScanJour kan 

ikke garantere for dette. 

 

ScanJour forbeholder sig ret til at ændre dokumentet og de beskrevne 

produkter uden varsel, og ScanJour og dokumentets ophavsmænd fraskriver 

sig ethvert erstatningsansvar. 

 

ScanJour er et indregistreret varemærke, der anvendes af ScanJour A/S på 

licens. 

 

Alle øvrige logoer, varemærker og servicemærker tilhører de respektive 

tredjeparter. 

 

Copyright © ScanJour A/S 2012. Alle rettigheder forbeholdes.  

 



 

 
 
 
 

ReleaseNotes_Captia_45_SP4_DaDK                                                                           Page 3 of 22 

 

Indhold 

 

1. Forord ......................................................................................................................... 5 

2. Indledning .................................................................................................................... 6 

3. Ny og ændret funktionalitet ............................................................................................ 7 

3.1. Ny funktionalitet i WorkZone Client 1.1 ............................................................................ 7 

3.1.1. Åbn sager, dokumenter, og adressater på ny fane .............................................................. 7 

3.1.2. Åbn dokumenter i oprindelig applikation ........................................................................... 7 

3.1.3. Vælg sprog ................................................................................................................... 7 

3.1.4. Ny knap ‘Åbn på ny fane’ i hovedbåndet ........................................................................... 8 

3.1.5. Ny knap ‘Åbn resultater på ny fane’ i hovedbåndet ............................................................. 8 

3.1.6. Ny knap ‘Opdater’ i detaljeoversigten ............................................................................... 8 

3.1.7. Ny knap ‘Svar’ er tilføjet for dokumenter .......................................................................... 8 

3.1.8. Send dokumenter som direkte links ................................................................................. 8 

3.1.9. Ny knap ‘Vis PDF’ i detaljeoversigten ................................................................................ 8 

3.2. Tastaturgenveje ............................................................................................................ 8 

4. Rettet i denne version ................................................................................................... 10 

4.1. 51-CAP-10958 Fejl ved åbning af Microsoft Office-programmer når ScanJour Captia websted 

ikke er tilgængeligt ....................................................................................................... 10 

4.2. 51-CAP-10989 Fejl i online hjælp til sagskopiering ............................................................ 10 

4.3. 51-CAP-10895 Script fejl ved valg af sagsbehandler .......................................................... 10 

4.4. 51-CAP-10897 Umuligt at tilføje en placering på en sag i en historisk database ..................... 10 

4.5. 51-CAP-11006 To versioner af samme dokument med samme versionsnummer .................... 11 

4.6. 51-CAP-11011 AD-replikation stopper hvis der er mere end 1000 grupper ............................ 11 

4.7. 51-CAP-10968 Understøttelse af tilpassede brugerdefinerede ledeteksters længde ved 
opgradering ................................................................................................................. 11 

4.8. 51-CAP-11009 Erindringer bliver ikke opdateret ................................................................ 11 

4.9. 51-CAP-10999 Kopier et dokument – Feltet Postliste er ikke opdateret ................................. 12 

4.10. 51-CAP-11019 Nulstilling af FIX i R_NAME og R_NAME_ADDRESS frakobling af FIX er ikke mulig
 12 

4.11. 51-CAP-11027 Microsoft Internet Explorer crashes after adding the 'Latest changed' column ... 12 

5. Kendte problemer og løsning af disse .............................................................................. 13 

5.1. Kendte problemer og løsninger i WorkZone Client ............................................................. 13 



 

 
 
 
 

ReleaseNotes_Captia_45_SP4_DaDK                                                                           Page 4 of 22 

6. Produktdokumentation .................................................................................................. 14 

6.1. Version ....................................................................................................................... 14 

6.2. Installation and konfiguration ......................................................................................... 15 

6.3. Udviklerdokumentation ................................................................................................. 17 

6.4. Brugervejledninger ....................................................................................................... 19 

6.5. Referencedokumentation ............................................................................................... 20 

7. Referencer .................................................................................................................. 22 
 

 



 

 
 
 

 
ReleaseNotes_Captia_45_SP4_DaDK                                                                           Page 5 of 22 

1. Forord 

 
Baggrund Dette dokument giver et overblik over ny og ændret funktionalitet i ScanJour 

Captia 4.5 SP4, frigivet d. 16. november 2012. Det indeholder fejlrettelser og 

informerer om kendte problemer, og hvordan disse kan omgås.  

  

Formål Formålet med dette dokument er at informere nuværende og fremtidige 
brugere om indholdet af ScanJour Captia 4.5 SP4. 

  

Målgruppe Målgruppen for dette dokument er alle nuværende og fremtidige brugere af 

ScanJour Captia 4.5 SP4, som vil have et overblik over nyheder og ændringer i 

denne version. 
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2. Indledning 

 
Om dette dokument 

 

Dette dokument giver et overblik over ScanJour Captia 4.5 SP4, frigivet d. 16. 

november 2012.  

 

 Ny og ændret funktionalitet. 

 

Beskriver nye funktioner og væsentlige ændringer i denne version. 

 

 Rettet i denne version. 

 

Beskriver kunderapporterede fejl og andre fejl, som er rettet i denne 

version. 

 

 Kendte problemer og løsning af disse. 

 

Beskriver kendte problemer i denne version og hvordan man kan omgå 

dem. 

 

 Produktdokumentation. 

 

Giver et overblik over dokumentationen leveret med denne version. 
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3. Ny og ændret funktionalitet 

 
Indledning Dette afsnit beskriver ny og væsentligt ændret funktionalitet i denne version af 

ScanJour Captia. For mere information, se produktdokumentationen.  

 

Denne version indeholder: 

 Ny og ændret funktionalitet I WorkZone Client 1.1, se nedenfor. 

 Ny funktionalitet i WorkZone Services. Se 

http://efs.captia.com/2012/10/09/whats-new-in-enterprise-

foundation-services-2-2/ for yderligere oplysninger. 

 

Bemærk: Der er ingen ny funktionalitet i ScanJour Captia i denne version, men 

der er rettet et antal kunderapporterede fejl. Se Rettet i denne version for 

yderligere oplysninger. 

 

3.1. Ny funktionalitet i WorkZone Client 1.1 

 

WorkZone Client 

1.1 

 

Denne release af ScanJour Captia 4.5 SP4 indeholder en ny version af ECM 

Webclient, WorkZone Client 1.1, som kan bruges som supplement til den 

nuværende klient. Nedenfor beskrive den nye funktionalitet i version 1.1. 

 

Bemærkninger:  

 For at kunne benytte al funktionalitet I WorkZone Client, skal 

WorkZone for Office (nyt navn på Captia Office Clients) være 

installeret. 

 WorkZone Client 1.1 understøtter ikke Statssøjle og facetplaner.  

 

3.1.1.  Åbn sager, dokumenter, og adressater på ny fane 

 
Sager, dokumenter og adressater som åbnes fra en liste vises på en ny fane med bånd og al tilgængelig 

funktionalitet. 

 

3.1.2.  Åbn dokumenter i oprindelig applikation 

 
Man kan nu åbne et dokument fra listen eller fra detaljeoversigten i den applikation, der blev brugt til at 

oprettet dokumentet. 

 

3.1.3.  Vælg sprog  

 
Du kan nu ændre sprog i brugergrænsefladen fra en hvilken som helst side i WorkZone Client.  

http://efs.captia.com/2012/10/09/whats-new-in-enterprise-foundation-services-2-2/
http://efs.captia.com/2012/10/09/whats-new-in-enterprise-foundation-services-2-2/
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3.1.4.  Ny knap ‘Åbn på ny fane’ i hovedbåndet 

 
I hovedbåndet er der tilføjet knappen - Åbne på ny fane. Du kan nu åbne et dokument, en sag og 

adressatliste på en ny fane. 

 

3.1.5.  Ny knap ‘Åbn resultater på ny fane’ i hovedbåndet 

 
Knappen  - Åbn resultater på ny fane er tilføjet. Knappen - Åbn resultater på ny fane er tilføjet. Du 

kan nu åbne søgeresultater på en ny fane med hovedbånd og al tilgængelig funktionalitet. 

 

3.1.6.  Ny knap ‘Opdater’ i detaljeoversigten 

 
Knappen  - Opdater er tilføjet i detaljeoversigten for dokumenter, sager, og kontakter. 

 

3.1.7.  Ny knap ‘Svar’ er tilføjet for dokumenter 

 
Knappen  - Svar  er tilføjet for dokumenter. Du kan nu besvare et dokument og få sagsoplysninger 

indsat automatisk 

 

3.1.8.  Send dokumenter som direkte links 

 
Du kan nu oprette direkte links til at hente og åbne fysiske filer for dokumenter direkte fra Microsoft 

Outlook. 

 

 

3.1.9.  Ny knap ‘Vis PDF’ i detaljeoversigten 

 
Knappen - Vis PDF er tilføjet i detaljeoversigten. Du kan nu se indholdet af PDF dokumenter i 

visningsruden. 

 

3.2. Tastaturgenveje 

 
Du kan nu anvende tastaturgenveje i WorkZone Client: 

 

 Globale tastaturgenveje 
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 Tastaturgenveje mellem områder 

 Tastaturgenveje i lister 

 Tastaturgenveje i Tilføj parter/Tilføj adressater dialogbokse 
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4. Rettet i denne version 

 
Indledning Følgende kunderapporterede fejl og andre fejl er rettet i denne version. 

 

4.1. 51-CAP-10958 Fejl ved åbning af Microsoft Office-programmer 

når ScanJour Captia websted ikke er tilgængeligt 

FEJL: 

Microsoft Office integrationen opretter forbindelse til websted/database ved start af Microsoft Office-

programmer med ScanJour Captia tilføjelsesprogrammer. Dette kan medføre lang opstartstid for Microsoft 

Office programmet og/eller besked om at ScanJour Captia arkivet er offline, når Captia webstedet eller 

databasen ikke er tilgængelig. 

 

RETTELSE: 

ScanJour Captia websted/database forbindelsen oprettes kun ved brug af knapperne til ScanJour Captia 

tilføjelsesprogrammer eller under håndtering af dokumenter der allerede er arkiveret i ScanJour Captia. 

Dette kan resultere i en længere svartid første gang brugeren aktiverer Captia-funktionalitet i et Microsoft 

Office-program. 

4.2. 51-CAP-10989 Fejl i online hjælp til sagskopiering 

FEJL: 

Online hjælp til sagskopiering indeholder fejl. 

 

RETTELSE: 

Fejl er blevet rette i online hjælp emnet Sag - Sagskopiering. 

4.3. 51-CAP-10895 Script fejl ved valg af sagsbehandler 

FEJL: 

Hvis man skriver en søgeværdi i et autocompletion felt, for eksempel feltet Sagsbehandler i 

dialogboksen Dokumentregistrering, og bruger TAB-tasten til at flytte hurtigt ud af feltet, d.v.s. før 

rullelisten vises, kan listen blive vist alligevel, men den kan ikke bruges til at vælge fra. 

 

RETTELSE: 

Hvis du nu bruger TAB-tasten til at flytte ud af feltet uden at vælge en værdi, nulstilles feltet og teksten 

'Indsæt søgekriterier' vises i feltet. 

 

4.4. 51-CAP-10897 Umuligt at tilføje en placering på en sag i en 

historisk database 

FEJL: 

I en historisk database er det generelt ikke tilladt at udføre opdateringer. Det skal dog være tilladt at 

vedligeholde placering af historiske sager. 

 

RETTELSE: 
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Hvis opdateringer for filplaceringstabellen er tilladt, er det nu muligt at ændre sagsplacering, også selvom 

opdatering af selve sagstabellen ikke er tilladt. 

4.5. 51-CAP-11006 To versioner af samme dokument med samme 

versionsnummer 

FEJL: 

Det er muligt at oprette to versioner af et dokument med samme versionsnummer, hvis brugeren, der 

opretter den anden version, ikke kan se (ikke har adgangsrettigheder) den nyeste version af dokumentet. 

 

RETTELSE: 

Brugeren får ikke lov til at oprette en ny version af dokumentet, hvis brugeren ikke kan se (ikke har 

adgangsrettigheder) den nyeste version af dokumentet. 

 

4.6. 51-CAP-11011 AD-replikation stopper hvis der er mere end 1000 

grupper 

FEJL: 

Når en bruger har mere end 1000 grupper i AD, fejler AD-replikationen med en Oracle fejl: "ORA-01795 

maximum number of expressions in a list is 1000". 

 

RETTET 

 

4.7. 51-CAP-10968 Understøttelse af tilpassede brugerdefinerede 

ledeteksters længde ved opgradering 

FEJL: 

Hvis en custom_label_lang.custom_label_lang ændres til at være mere end 25 tegn, som er standarden, 

får du en Oracle fejl "ORA-01441 cannot decrease column length because some value is too big", når du 

opgraderer databasen. 

 

RETTET 

 

FEJL 

Når en tilpasning tilføjer custom_label poster hvor custom_label_lang.edited og 

custom_label_lang.culture_source er NULL, ændres custom_label_lang.custom_label_lang til værdien for 

custom_label_lang.custom_label. 

 

4.8. 51-CAP-11009 Erindringer bliver ikke opdateret 

FEJL: 

Hvis man sletter 'Aktive Erindringer' i Erindringslisten for sager eller dokumenter, bliver feltet 

Erindring på detailsiden ikke opdateret tilsvarende. 

 

RETTELSE: 

Rettet 
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4.9. 51-CAP-10999 Kopier et dokument – Feltet Postliste er ikke 

opdateret 

FEJL: 

Når der tages en kopi af et dokument, kopieres feltet Postliste ikke. Det bør det med standardopsætning. 

 

RETTELSE: 

Feltet Postliste er tilføjet til standardopsætning af kopieringsfelter. 

 

4.10. 51-CAP-11019 Nulstilling af FIX i R_NAME og R_NAME_ADDRESS 

frakobling af FIX er ikke mulig 

FEJL: 

Reset-systemet for triggere tager ikke hensyn til Oracle RAC. 

Funktionen sjp_fix.reset nulstiller nogle medlemsvariable, som kun det kaldende system skal have kontrol 

over. 

 

RETTET 

 

4.11. 51-CAP-11027 Microsoft Internet Explorer crashes after adding 

the 'Latest changed' column 

FEJL: 

Når man redigerer en aktliste, som indholder feltet Last changed (Senest ajourført), kan 

Microsoft Internet Explorer stoppe og genstarte. Feltet Last changed (Senest ajourført) var redigerbart, 

hvilket ikke var tilsigtet. 

 

RETTELSE 

Feltet Last changed (Senest ajourført) er nu skrivebeskyttet og det forhindrer også at Microsoft Internet 

Explorer genstarter.. 
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5. Kendte problemer og løsning af disse 

 
Kendte problemer Kendte problemer i denne version af Captia og løsning af disse beskrives i dette 

afsnit. Du kan dog også opleve andre mindre fejlsituationer. Se afsnit om 

Troubleshooting (fejlfinding) i produktdokumentationen, hvis du vil have flere 

oplysninger. 

 

5.1. Kendte problemer og løsninger i WorkZone Client 

 
Kendte problemer I dette afsnit beskrives kendte problemer og løsninger i WorkZone Client 1.1. 

Se også afsnit om Troubleshooting (fejlfinding) i produktdokumentationen, hvis 

du vil have flere oplysninger. 

  

Tastaturnavigering 

virker ikke i PDF-

dokumenter vist i 

ældre versioner end  

Acrobat Reader 

10.1 

Følgende problem kan opstå, når et PDF-dokument åbnes i visningsruden med 
en Acrobat Reader version, der er ældre end 10.1: 

 

Problem Løsning 

Når et PDF-dokument vises i 
visningsruden, flytter 

tastaturnavigeringen fra 
visningsruden til andre 
navigeringsområder. 

Opgrader Acrobat Reader på en lokal 
maskine til version 10.1 eller senere 

version. 

 

 

PDF-dokument er 

ikke vedhæftet en 

e-mail fra 

detaljeoversigten 

for et dokument 

eller en liste 

 
Følgende problem kan opstå, når du prøver på at vedhæfte et PDF-dokument til 
en e-mail med knappen Vedhæft fra en liste eller fra detaljeoversigten i 

dokumentet: 
 

Problem Løsning 

Når du klikker på knappen Vedhæft 

i detaljeoversigten for et PDF- 
dokument eller fra en liste vedhæftes 
dokumentet ikke til en e-mail. 

 

Vedhæft dette PDF-dokument fra 

WorkZone for Office (Outlook), eller 
send dokumentet i en e-mail som et 
link. 

 

 

Når et filter er slået 

til og du indtaster 

et søgekriterium, 

der svarer til en 

genvejstast for 

lister, navigeres i 

listen 

 
Følgende problem kan opstå, når du prøver at indtaste et søgekriterium for at 

søge i resultatfelter med et filter slået til: 
 

Problem Løsning 

Når du prøver at indtaste et 

søgekriterium i søgeresultatfelterne, 
der svarer til en tastaturgenvej for 
lister (for eksempel, tasterne 
Mellemrum, P, Page Up eller Page 

Down eller tasterne Pil op eller Pil 
ned), vil navigeringen ske i listen. 

Kopier og indsæt de nødvendige tegn 

i søgefelterne manuelt, for eksempel 
kopier og indsæt et mellemrum fra 
Microsoft Word. 
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6. Produktdokumentation 

 
Indledning Dette afsnit giver et overblik over dokumentationen, leveret med denne 

version. Dokumenterne er grupperet efter brug og målgruppe. 

  

Hvor findes 

dokumentationen 

Du kan finde produktdokumentationen: 

 

 På Index-siden i folderen Documentation på installationsdrevet. 

 Onlinehjælpen er tilgængelig fra ScanJour Captia eller ScanJour Captia 

Configuration Management. 

 

Al dokumentation og onlinehjælp er også tilgængelig på ScanJours 

Supportportal, se http://support.scanjour.dk/welcome.asp under 

Dokumentbibliotek. 

 

Placeringen af specifikke dokumenter i Dokumentbibliotek er indikeret 

nedenfor.  

6.1. Version 

 

Dokument Beskrivelse Målgruppe Placering i 

Dokument-

bibliotek på 

Support-

portalen 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Release 

Notes 

Dette dokument giver et 

overblik over nyheder og 

ændringer i ScanJour Captia 

4.5 SP4 og en liste over 

fejlrettelser.  

Nuværende og 

fremtidige 

brugere 

 

 

Versionsoversigt 

Readme  Readme-filen er del af 

ScanJour Captia 4.5 SP4-

installationen og indeholder 

basal installationsinformation. 

For flere oplysninger, se 

ScanJour Captia Enterprise 

Server Installation Guide. 

Teknikere Versionsoversigt 

Support Matrix for ScanJour 

Captia 4.5 SP4 

Dette dokument beskriver 

supportmatricen for ScanJour 

Captia 4.5 SP4 ved 

frigivelsestidspunktet.  

Beslutnings- 

tagere og  

teknikere 

Versionsoversigt 

ScanJour Captia Nyheder og 

ændringer fra v3.0 SP7 til 4.5 

SP4 Oversigt 

Dette dokument giver en 

oversigt over nyheder og 

ændringer, introduceret i 

produktversionerne 3.0 SP7 

til 4.5 SP4. 

Nuværende og 

fremtidige 

brugere 

 

Versionsoversigt 

http://support.scanjour.dk/welcome.asp
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6.2. Installation and konfiguration 

 
Dokument Beskrivelse Målgruppe Placering 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

ScanJour Enterprise Server 

Installation Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man installerer 

ScanJour Captia. 

 

Formålet er at sikre korrekt 

installation af ScanJour 

Enterprise Server.   

Teknikere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

Database Installation Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man installerer 

ScanJour Captia-databasen. 

 

Formålet er at sikre korrekt 

installation eller opgradering 

af ScanJour Captia-

databasen.   

Teknikere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Captia 

Enterprise Imaging Installation 

Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man installerer og 

konfigurerer ScanJour 

Enterprise Imaging 

(Serverskan). 

 

Formålet er at sikre korrekt 

installation og konfiguration 

af ScanJour Enterprise 

Imaging (Serverskan).   

Teknikere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Web 

Client and Configuration 

Management Installation Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man installerer og 

konfigurerer ScanJour Captia 

webklienten og ScanJour 

Captia Configuration 

Management-klienten. 

 

Formålet er at sikre korrekt 

installation og konfiguration 

af ScanJour Captia webklient 

og ScanJour Captia 

Configuration Management-

klient. 

Teknikere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 
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ScanJour Captia 4.5 SP4 

Enterprise Foundation Services 

Installation Guide 

Denne vejledning beskriver 

hvodan man installerer og 

konfigurer Enterprise 

Foundation Services på 

ScanJour Captia server. 

 

The purpose of this document 

is to ensure correct 

installation and configuration 

of the Enterprise Foundation 

Services on ScanJour Captia 

server. 

Teknikere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Active 

Directory Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man konfigurerer og 

administrerer brugere, 

organisatoriske enheder og 

grupper i Active Directory og 

ScanJour Captia. 

 

Formålet er at forklare den 

basale konfiguration af 

organisatoriske enheder (OU), 

brugere og grupper, og at 

give retningslinjer i forhold til 

brug og vedligeholdelse af 

disse. 

Teknikere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 CPR 

Batch Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man konfigurerer og 

bruger CPR Batch.  

 

Formålet er at sikre korrekt 

konfiguration af og brug af 

CPR Batch, som er en batch-

integration for ScanJour 

Captia til håndtering af 

abonnementer fra CRS. 

Teknikere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 CPR 

Integration Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man konfigurerer 

ScanJour Captia og integrerer 

med en service, der leverer 

CPR-information online. 

 

Formålet er at sikre korrekt 

konfiguration af CPR-

integrationen til ScanJour 

Captia. 

Teknikere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 
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ScanJour Captia 4.5 SP4 CVR 

Integration Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man konfigurerer 

CVR-integration i ScanJour 

Captia. 

 

Formålet er at sikre, at CVR-

integrationen i ScanJour 

Captia er konfigureret 

korrekt. 

Teknikere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

Konfiguration af koncernindblik 

Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man konfigurerer 

koncernindblik.  

 

Formålet er at sikre korrekt 

konfiguration af 

koncernindblik for ScanJour 

Captia. 

 ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

 

 

6.3. Udviklerdokumentation 

 
Dokument Beskrivelse Målgruppe Placering 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Add 

Facets to Captia Pages Developer 

Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man implementerer 

facetter i ScanJour Captia i 

forhold til kundens behov. 

 

Formålet er at gøre udviklere 

i stand til at tilpasse ScanJour 

Captia til kundens behov. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Auto 

Completion Control Developer 

Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man implementerer 

autocompletion i ScanJour 

Captia. Autocompletion 

benyttes på felter med 

prædefinerede værdilister, 

hvor antallet af værdier er 

meget stort. 

 

Formålet er at beskrive 

autocompletion-funktionen, 

og hvordan den kan bruges. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

Autocompletion Dropdown 

Developers Guide 

Denne vejledning beskriver  

dropdownAC-kontrollen og 

dens unikke attributter. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 
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ScanJour Captia 4.5 SP4 

Bookmarks and Merging in 

Microsoft Word Developer Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man opretter 

bogmærker i skabeloner til 

Microsoft Word-dokumenter, 

således at information fra 

ScanJour Captia kan flettes 

ind i dine dokumenter. 

 

Formålet er at sikre korrekt 

navngivning og brug af 

bogmærker. 

Udviklere og 

brugere, der 

har ansvar for 

at lave 

skabeloner til 

Microsoft 

Word-

dokumenter 

ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

Breaking Code Changes 

Developer Guide 

Formålet er at forklare de 

områder, hvor den 

bagudrettede kompatibilitet 

med Scanjour.Som.Managed 

er brudt. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Logging 

Custom Made Registers and 

Tables Developer Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan man definerer 

logging til nye 

registre/entiteter gennem 

datadictionary. 

 

Formålet er at muliggøre 

logging på registerniveau. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

eDeliverynote Developer Guide 

Denne vejledning beskriver 

mapping af data i 

eDeliverynote. 

 

Formålet er at gøre udviklere 

i stand til at tilpasse 

eDeliverynote-funktionen til 

kundens behov. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

Handling Events from the 

ScanJour Captia Office Connector 

in Microsoft Word Macros 

Developer Guide 

I ScanJour Captia kan du 

oprette skabeloner, der 

automatiserer 

dokumentationsprocessen.  

 

Formålet med denne 

vejledning er at beskrive, 

hvordan ScanJour Captia 

Office Connectoren, der 

bruger makro-funktionen 

sjEvent, integrerer til  

Microsoft Word-skabeloner. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 



 

 
 
 

 
ReleaseNotes_Captia_45_SP4_DaDK                                                                           Page 19 of 22 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

Implementation of FESD 

Standard for Web Services 

Developer Guide 

Denne vejledning beskriver, 

hvordan OpenWSI-

komponenten i ScanJour 

Captia implementerer FESD-

standarden for webservices. 

 

Formålet er at beskrive FESD 

for Captias datamodel-

mapping og Captias 

implementering af FESD-

standarden for webservices. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Format 

Changes to Data Templates for 

Search and Detail Pages 

Developer Guide 

I Captia 4.5 er 

dataskabelonerne for søge- 

og detailsider blevet ændret 

for at korrigere unødige 

komplikationer, når 

ændringer i forhold til 

standard-Captia håndteres. 

 

Formålet er at forklare 

ændringer af formatet i 

dataskabeloner og effekten af 

dette på tilpasninger og 

vedligeholdelse. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

OpenWSI Examples of Use 

Developer Guide 

Formålet er at give eksempler 

på anmodninger fra ScanJour 

Captia OpenWSI SOAP, svar 

og fejlmeddelelser for, at 

udvikleren bedre kan forstå 

funktionen. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Reports 

Developer Guide 

Denne vejledning beskriver 

integrationen mellem 

ScanJour Captia og Crystal 

Report. 

 

Formålet er at gøre det muligt 

for brugerne at få data fra 

ScanJour Captia vist i 

rapportformat i en browser. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

Changes in SomAspNet 

Developer Guide 

Denne vejledning beskriver 

områderne, hvor bagudrettet 

kompatibilitet med SomAsp er 

brudt i Captia 4.5. 

Udviklere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

 

 

6.4. Brugervejledninger 
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Dokument Beskrivelse Målgruppe Placering 

ScanJour Captia 4.5 SP4 Online 

Help 

Formålet med onlinehjælpen 

er at forklare funktionaliteten 

for brugerne og gøre dem i 

stand til at bruge den 

engelske version af ScanJour 

Captia 4.5 SP4. 

Brugere 

 

ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ScanJour Captia 4.5 SP4 

Onlinehjælp 

Formålet med onlinehjælpen 

er at forklare funktionaliteten 

for brugerne og gøre dem i 

stand til at bruge den danske 

version af ScanJour Captia 

4.5 SP4. 

Brugere 

 

ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

WorkZone Client 1.1 Online Help Formålet med onlinehjælpen 

er at forklare funktionalitet 

for brugerne og gøre dem i 

stand til at bruge den danske 

version af WorkZone Client 

1.1. 

Brugere ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

eller 

http://help.scanj

our.dk/wzc/1.1/d

a/ (dansk) 

eller 

http://help.scanj

our.dk/wzc/1.1/e

n/ (English) 

ScanJour Captia Configuration 

Management Online Help 

Formålet med onlinehjælpen 

er at gøre brugerne i stand til 

at konfigurere ScanJour 

Captia 4.5 SP4 ved hjælp af 

ScanJour Captia Configuration 

Management. 

Administra-

torer 

 

ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

ServerSkan Online Help Formålet er at gøre brugere i 

stand til at benytte 

ServerSkan. 

Brugere 

 

ScanJour 

Produkt-

dokumentation 

 

6.5. Referencedokumentation 

 
Dokument Målgruppe Placering 

Clientside API Developers ScanJour 

Produktdokumentation 

Disclosure Request Web Service Developers ScanJour 

Produktdokumentation 

Document Integration - Configuration and API Developers ScanJour 

Produktdokumentation 

Import Manager - Data Description and API Developers ScanJour 

Produktdokumentation 

Interface – Configuration Developers ScanJour 

Produktdokumentation 

http://help.scanjour.dk/wzc/1.1/da/
http://help.scanjour.dk/wzc/1.1/da/
http://help.scanjour.dk/wzc/1.1/da/
http://help.scanjour.dk/wzc/1.1/en/
http://help.scanjour.dk/wzc/1.1/en/
http://help.scanjour.dk/wzc/1.1/en/
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ScanJour Captia® 4.5 SP4 ItemSelectors & RowAdders 

Reference Guide 

Developers ScanJour 

Produktdokumentation 

SOM - Datamodel and API Developers ScanJour 

Produktdokumentation 

SOMASP Developers ScanJour 

Produktdokumentation 
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7. Referencer 
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http://efs.captia.com/ 
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