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1. Forord .
Baggrund

Dette dokument giver en samlet oversigt over nyheder og ændringer over flere
versioner af Captia Web Client.

Formål

Dokument beskriver de væsentligste nyheder og ændringer, der er introduceret
mellem Captia 3.0 SP7 og Captia Web Client 4.8 R2.
Bemærk: Listen ikke er udtømmende, men beskriver de væsentligste
ændringer i forbindelse med en opgradering.

Målgruppe

Dette dokument henvender sig til alle, der har behov for en oversigt over
nyheder og ændringer mellem de ovennævnte versioner af Captia Web Client.
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2. Introduktion
Nyheder og
ændringer

Dette dokument beskriver de væsentligste nyheder og ændringer, der er
introduceret mellem Captia 3.0 SP7 og Captia 4.5.
I det følgende præsenteres nyheder og ændringer i vilkårlig rækkefølge i
følgende hovedafsnit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Referencer

ScanJour Captia 3.0 SP7 (gældende i 4.2)
ScanJour Captia 4.1i (gældende i 4.2)
ScanJour Captia 4.2 frem til og med SP3
ScanJour Captia 4.2 SP3 til Captia 4.5
ScanJour Captia 4.5 til Captia 4.5 SP1
ScanJour Captia 4.5 til Captia 4.5 SP2
ScanJour Captia 4.5 til Captia 4.5 SP3
ScanJour Captia 4.5 til Captia 4.5 SP4
Captia 4.5 til WorkZone Content Server 2013 og Captia Web Client

Alle væsentlige ændringer for en version findes i den pågældende versions
release notes, som findes på ScanJour Online Supports hjemmeside:
http://support.scanjour.dk/login.asp
Mere information om funktionaliteten i Captia fås i onlinehjælpen for den
pågældende version.
Nedenfor vises forsiden for onlinehjælpen til Captia 4.5.
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3. ScanJour Captia 3.0 SP7 (gældende i 4.2)
Introduktion

3.1.
Konvertering af
e-mailmodtagere

I de følgende afsnit beskrives de ændringer, der er indført i Captia 3.0 SP7 og
stadig er gældende i 4.2.

E-mail..
E-mailmodtagere konverteres til mødedeltagere når du starter en ny aftale i
Outlook.
Når du har indsamlet alle de individer fra ScanJour Captia, som du skal bruge i
en aftale i aftalekalenderen, bliver de konverteret på følgende måde:
▪
▪

▪
3.2.
Adobe Reader 10

3.3.
Beskrivelse i
onlinehjælpen

Modtager (til) bliver til Nødvendige deltagere
Modtager (cc) bliver til Valgfri deltagere
Modtager (bcc) til Ressource (lokale eller udstyr)

Opsætning af PDF
For at et PDF dokument kan vises korrekt fra og med Adobe Reader 10, skal
den enkelte bruger foretage opsætning af sin udgave af Adobe Reader 10 på
sin egen PC.
Se også ”Opsætning af PDF-visning” i onlinehjælpen.

Rapporter
På hjælpesiden Rapporter i onlinehjælpen findes en liste over alle de rapporter,
der er en del af systemet som standard.
Ved hver rapport er en kort beskrivelse af rapporten og et link til en hjælpeside
med en detaljeret beskrivelse af rapporten. Se også afsnit 5.17 Rapporter.
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4. ScanJour Captia 4.1i (gældende i 4.2)
Introduktion

I de følgende afsnit beskrives de ændringer, der er indført i Captia 4.1i og
stadig er gældende i 4.2.
Journalmodulet og Systemadministrationsmodulet udfases helt. Funktionalitet
migrerer til hhv ScanJour Captia og Configuration Management

4.1.

Nye administrationsværktøjer

Funktionalitet
flytter

4.2.

Følgende administrationsværktøjer udfases helt og migrerer til andre moduler:
Funktionalitet flytter fra
Journalmodulet
Systemadministrationsmodulet

Til
ScanJour Captia
Captia Configuration Management

Pop-up-vinduet (item selectoren)

Fuld
søgefunktionalitet

Pop-up-vinduet skifter karakter fra en simpel fritekstsøgning til fuld
søgefuntionalitet (i Captia 4.2 SP3 er alle pop-up vinduer ændret).
•
•
•

Søgning på tabel niveau kombineret med fritekst
Layout ændret så kolonner kan til/fra-vælges og sorteres
Objektet kan forhåndsvises ved klik på lup

Se også afsnit 5.22 Skabelonsvinduet har ændret udseende.

4.3.

Filtrer lister

Mere fleksible lister

Poster på lister kan nu filtreres (grupperes og/eller sorteres). En liste
dokumenter kan fx filtreres, så du kun ser de resultater, du ønsker.
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4.4.

Rediger i lister

Mulighed for
redigering

4.5.

Du kan nu redigere i alle lister, undtagen lister, der indeholder poster fra
forskellige registre.

Tilknytning af oplysninger

Lister til
oplysninger

4.6.

Pop-up-vinduet til håndtering af oplysninger (datoer, erindringer, emneord
mv.) er erstattet af lister, du nemt kan sortere og redigere.

Gør en gemt søgning til en fast liste

Genbrug søgninger

Du kan gemme en søgning i databasen, og efterfølgende gøre søgningen til en
fast liste. Du kan samtidig vælge, om den nye faste liste alene skal optræde
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som et menupunkt under menuen Faste lister, eller den også skal være en
knap på menulinien.

4.7.

Historik

Se historik

Nu logges objekternes relationshistorik. Historikken er tilgængelig i ScanJour
Captia.

Eksempel

Når eksempelvis en adressat er knyttet til en sag som sagspart, er der en
relation mellem sagen og adressaten. Historikken gemmer oplysninger om de
handlinger, brugerne foretager med sådanne relationer.
Hver gang en bruger f. eks. knytter en adressat til en sag som sagspart,
gemmer historikken oplysninger om dette. Det samme gælder, når en bruger
fjerner et udkast fra en sag og knytter det til en anden sag, eller hver gang en
bruger ændrer rollen for en part knyttet til et dokument m.v.

Hvad viser
historikken

Handlinger på følgende relationer registreres i historikken:
Individtype
Sag

Historikken viser brugerhandlinger vedr.
▪
Dokumentrelationer
Relationer mellem sagen og dens tilknyttede
dokumenter
▪

Dokument

▪

▪
Adressat

Hvor finder jeg
historikken

▪

Parter
Relationer mellem sagen og dens tilknyttede parter.
Sagsrelationer
Relationer mellem dokumentet og dets tilknyttede
sager
Parter
Relationer mellem dokumentet og dets tilknyttede
parter
Sagsparter
Relationer mellem adressaten og dens tilknyttede
sager

▪

Dokumentparter
Relationer mellem adressaten og dens tilknyttede
dokumenter

▪

Adressathenvisninger
Relationer mellem adressaten og andre adressater

Du kan få historikken for de ønskede relationer at se nederst på detailsiden.
Klik på Mere... > Historik i menuen.
Har du en sag vist i detailsiden, vises for eksempel Dokumenthistorie,
Dokumentrelationer og Parter.
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4.8.
Hvad viser
Livscyklus

Livscyklus på sager og adressater
Tidligere fandtes livscyklus kun på dokumenter. Nu findes livscyklus også på
sager og adressater.
Livscyklus er en oversigt over det, der er sket med sagen eller adressaten i
tidens løb. I oversigten over livscyklus kan du se, når nogen har ændret
indholdet af feltet tilstand, skiftet sagsbehandler, ændret indblik, afsluttet eller
genåbnet sagen eller adressaten, jf. i øvrigt 5.6 Logning af indblik.

4.9.

Kommentar

Kommentar,
påtegning og note

Kommentar introduceres som en indgang til de påtegninger og noter samt
andre kommentarer.

Hvor findes
Kommentarer

Kommentarerne nås fra objektets Mere... menu:
•
•
•

Påtegning
Noter
Andre kommentarer
o Bevillingsnotat
o Journalnotering
o Gul lap
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Opsætning i CCM

4.10.

Administratoren kan oprette egne typer af nye kommentarer i Captia
Configuration Management under modulet Custom domain med domænet
KOMTYPE.

Tilstande på sager, dokumenter og adressater

Registrering af
tilstand

Du kan nu registrere tilstand på sager, dokumenter og adressater (individer).
Eksempelvis du tildele en sag sagstilstanden ”Afventer”.

Logning i Livscyklus

Hver ændring af en tilstand logges i Livscyklus. Feltet Sagstilstand er et
søgefelt, og værdierne defineres af administratoren i Captia Configuration
Management.
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4.11.

Lås relation

Lås relationer

Du kan nu låse relationer mellem individer til hinanden.

Eksempel

Når du eksempelvis låser et dokument til en sag, kan dokumentet ikke fjernes
fra sagen.

Indblik påkrævet

Du skal have systemindblikket UNLOCKADM for at kunne låse en relation op.
Følgende relationer kan låses:
•
•
•
•
•
•

Hvor vises
låseoplysninger

4.12.

mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem

flere sager
flere dokumenter
flere adressater
sager og dokumenter
sager og adressater
dokumenter og adressater

Låseoplysninger kan ses i lister, hvis kolonnen Låst er tilvalgt eller findes
under menupunktet Historik. Se også afsnit 4.7 Historik.

Masseret fra Captia

Udvidelse af
Masseret

Masseret er flyttet fra Journalmodulet til Captia. Masseret udvides i Captia 4.2
og kan i SP3 mere, end det kunne i Journalmodulet.

Indblik påkrævet

Du kan nu masserette oplysninger på sager, dokumenter og adressater,
forudsat at du har systemindblikket MULTIEDIT.

4.13.
Lettere navigation

Tilbage til sag eller dokument
Tilbage – sag og Tilbage – dok er nye funktionaliteter, der findes under
handlingsikonet.
De er direkte links fra et dokument til den sag, det ligger på, eller fra et bilag
til dets hoveddokument.

4.14.
Process Engine

Workflow
Workflow er introduceret i en ny version, som er baseret på ScanJour Captia
Process Engine. Det nye workflow bygger på Microsoft Workflow Foundation.
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Workflow har 3 standardforløb:
•
•
•

4.15.
Import og
registrering

4.16.
Nyt indblik for
redigering

Forelæggelse
Godkendelse
Høring

Masseregistrering fra filsystemet
Du kan nu masseregistrere filer fra filsystemet.
Du kan
•
importere og registrere mange filer som selvstændige dokumenter på
en gang
•
importere og registrere mange filer på en gang med en fil som
hoveddokument og resten som bilag
•
selv udpege et af dokumenterne som hoveddokument, og de øvrige
bliver knyttet som bilag til dette.

Opdateringskode
Alle kan se og læse sager eller dokumenter, medmindre der er sat
Opdateringskode (redigeringsindblik) på.
Ved at sætte en Opdateringskode på en sag eller et dokument kan du sikre,
at individet kun kan ændres af personer med ret til at ændre det.

Eksempel

Hvis du eksempelvis har sat Opdateringskode på en sag, er alle sagens
dokumenter dækket af denne opdateringskode. Det betyder, at brugere uden
opdateringskode ikke kan redigere hverken sagen eller dens dokumenter.
I øvrigt gælder reglerne for almindelige indblik. Se også afsnit 5.4 Ny
indbliksstyring med nedarvning.

4.17.
Nye termer

Terminologi
Følgende nye termer er indført.
•

Fane
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionslinien
Handlingslinien
Liste
Listelinien
Mere-linien
Opretlinien
Oversigt
Sektion
Side

Siden ”Hvad mener vi, når vi skriver…” i onlinehjælpen indeholder links til
forklaringer af disse termer.
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5. ScanJour Captia 4.2 frem til og med SP3
Introduktion

5.1.

De følgende afsnit beskriver ændringer foretaget i Captia 4.2, som stadig er
gældende i Captia 4.2 SP3.

ScanJour Captia på flere sprog

Beskrivelse

Det er nu muligt i menuen Funktioner at slå en sprogversion til eller fra.

Opsætning i CCM

Selve opsætningen af flere sprog skal foretages af administratoren i Captia
Configuration Management.

5.2.
Sprogunderstøttelse

Indtastning på flere sprog
På detailsiderne for sager og dokumenter er det muligt at indtaste tekst på
flere sprog i felterne Titel og Sagstekst (sagsdetail) og Tekst
(dokumentdetail).
Du kan med andre ord indtaste en eksempelvis engelsk oversættelse af den
danske tekst. Er opsætningen sat til flere sprog (multi-language), kan du se
denne markør

ud for felterne, hvor der kan indtastes på flere sprog.

Hvis der er indtastet tekst på mere end ét sprog, vises som standard det sprog,
der er valgt i brugergrænsefladen.
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5.3.
Lokaliseret format
for dato og tid

Datoformat
I forbindelse med anvendelsen af flere sprog er det muligt at angive et
lokaliseret format for dato og tid.
Det vil sige, at datofelter formateres efter brugerens valgte sprog, ligesom
formatet for datofelter afhænger af det valgte sprog.

Opsætning i CCM

5.4.
Nedarvning af
indblik

Disse indstillinger foretages i ScanJour Captia Configuration Management i
modulet Owners.

Ny indbliksstyring med nedarvning
Indblik nedarves nu til underordnede individer.
For eksempel
•
•

Fra sag til sagsdokumenterne
Fra hoveddokument til bilag

Det betyder, at når du sætter indblik på en sag, er sagens dokumenter
samtidig dækket ind af dette indblik. Når du sætter indblik på et dokument, er
dokumentets bilag samtidig dækket ind af dette indblik.
Bemærk: Dette gælder både indblik og opdateringskode (redigeringsindblik).
Format

I sags- og dokumentdetailvisning vises indblik på følgende måde:
[]&[]&[]
Eksempelvis har et dokument, der er bilag til et hoveddokument følgende
indblik:
[egne indblik] [hoveddokumentet] [ sagen]

Oversigt

Der kan være indblik på sager, hoveddokumenter og på hoveddokumenters
bilag. Her gælder følgende:
Objekt
Sag (med indblik 5KT)
Hoveddokument på sag (med indblik SU)
Bilag til hoveddokument (med indblik AA)
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Et bilag arver altså både sagens og hoveddokumentets indblik, så for at se
bilaget skal du have alle indblikkene.
Dog kan indbliksnedarving ophæves - se også afsnit 5.5 Indbliksnedarvning
kan ophæves.
Indbliksredigering

5.5.

Der er indført et nyt vindue til redigering af indblik:

Indbliksnedarvning kan ophæves

Sådan ophæver du
nedarvning

Nedarvningen beskrevet i afsnit 5.4 Ny indbliksstyring med nedarvning kan
ophæves hhv. mellem:
▪
▪

Sag og sagsdokumenter
Hoveddokument og evt. bilag

Dette gøres ved at fjerne det indblik i det nye indbliksvindue, som ikke skal
være gældende.
Det kan være, at man ønsker at ophæve nedarvningen mellem sagen og et
dokument, fordi man ønsker at give læseadgang til et enkeltstående dokument.

Skal dokumentet senere igen beskyttes af sagens indblik, skal man vælge
indblikket under Beskyttet af sag.

5.6.

Logning af indblik under Livscyklus
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Hvad viser
Livscyklus

På listen Livscyklus vises ændringer i:
▪
▪

Dokumentets indblik
Indstillinger for nedarving af indblik fra sag eller hoveddokument

Se også 4.8 Livscyklus på sager og adressater.

5.7.
Hvad er rekursivt
indblik

Rekursivt indblik
Den tidligere replikering af indblik fra AD er ændret sådan at indblik nu arves
rekursivt. Rekursivt indblik er en slags indbliksprofil.
De indblik, som skal replikeres til Captia, oprettes som sikkerhedsgrupper og
tilføjes til en særlig gruppe. Dette sker for at identificere indblikssikkerhedsgrupperne som sikkerhedsgrupper, der skal replikeres til Captia.

Eksempel

Figuren nedenfor illustrerer syv sikkerhedsgrupper vedrørende indblik.
Sikkerhedsgruppen ”Indblik 2” er medlem af sikkerhedsgruppe ”Indblik 1”,
sikkerhedsgruppe ”Indblik 3” er medlem af sikkerhedsgruppe ”Indblik 2” osv.
I figuren er brugerne tilføjet i bunden af indblikshierarkiet i
sikkerhedsgrupperne ”Indblik 5” og ” Sik.grp N”.
Replikeringen af indblik skal tilpasses, således at brugeren får tildelt ”Indblik
5”, ”Indblik 3”, ”Indblik 2” og ”Indblik 1”. Dette sker på grund af medlemskabet
af sikkerhedsgruppen ”Indblik 5”.
Da brugeren også er medlem af sikkerhedsgruppen ”Sik.grp N”, skal brugeren
også tildeles ”Indblik 6”.
I eksemplet er ”Sik.grp N” ikke en sikkerhedsgruppe, som er meldt ind i
indbliksgruppen. Ved replikering af indblik skal der altså tages hensyn til at
hierarkiet ikke nødvendigvis består af indblikssikkerhedsgrupper.
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5.8.

Ny tilknytning mellem dokumenter og sager

Sager og
dokumenter

Tidligere var alle dokumenter knyttet til sager på samme måde.
Nu skelnes mellem
•
•

Sagsdokumenter
henvisninger til dokumenter.

Et dokument kan være knyttet til én sag (dvs. være sagsdokument på én sag).
Men mange sager kan henvise til det pågældende dokument.
Dokumenter og
dokumenter

Dokumenter kan ligeledes være knyttet sammen på to måder:
▪
▪

Som bilag til et hoveddokument
Som henvisning til andre dokumenter

Et dokument kan kun være bilag til ét andet dokument. Men mange andre
dokumenter kan henvise til det pågældende dokument.

5.9.

Primærsag, hoveddokument og bilag

Ny type tilknytning
mellem sager og
dokumenter

Der er indført en ny måde, hvorpå du kan knytte et dokument (nyt udkast,
indskannet, bilag mv.) til en sag, et andet dokument eller en skrivebordssag.

Funktionen Flyt

For at ændre i disse felter skal du bruge funktionen Flyt. Se også 5.15 Flyt
dokument.

Om et dokument er et hoveddokument (sagsdokument), en
dokumenthenvisning eller et bilag afgøres af hvad der står i felterne
Primærsag eller Hoveddokument.
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Bemærk: Felterne Sag (dvs. primærsag eller skrivebordssag) og
Hoveddokument er meget centrale for hvilken status et dokument får.

5.10.
Midlertidig
sagstilknytning

Skrivebordssag
Du kan oprette et nyt dokument uden at knytte det til en (rigtig) sag. I stedet
knyttes det automatisk til din skrivebordssag.
Hver bruger har en såkaldt skrivebordssag. En skrivebordssag er en sag på
linie med alle andre sager. Skrivebordssagen skal tjene som opsamlingssted for
dokumenter, der endnu ikke er blevet knyttet til deres primærsag.

I eksemplet ovenfor hedder sagsbehandleren CACT1C, og skrivebordssagen
hedder SJ-STD-CACT1C. Du kan ændre titlen.
Begrænsninger

Skrivebordssagen har følgende begrænsninger:
•
•

Skrivebordssagen kan ikke afsluttes
Skrivebordssagen kan ikke slettes

Du kan ikke arkivere dokumenter på skrivebordssagen

5.11.
Oversigt over nye
ikoner

Nye dokumentikoner
Der er indført en række nye ikoner, der viser, om det aktuelle dokument er et
hoveddokument, bilag eller hoveddokument med bilag.
Ikon

Tilstand
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5.12.
Aktering nu del af
arkivering

Et udkast

som er et

bilag

Et arkiveret dokument

som er et

bilag

Et udkast

som er et

hoveddokument

Et arkiveret dokument

som er et

hoveddokument

Et udkast

som er et

hoveddokument med bilag

Et arkiveret dokument

som er et

hoveddokument med bilag

Ny aktdriver til arkivering af dokumenter
Aktering ændres, således at aktering sker i forbindelse med arkivering.
Arkivering af et dokument er en proces, som nu omfatter flere funktioner
samtidig:
•
•

Hoveddokumentet får et løbenummer (aktnummer) på den primærsag,
det er tilknyttet.
Dokumentet låses, således at det ikke længere kan slettes.

Når du arkiverer et udkast, gør du det til et endeligt dokument.
Et dokument kan kun være arkiveret på én sag, nemlig primærsagen. Det kan
samtidig godt være tilknyttet andre sager som henvisning.

5.13.
Hvem kan se hvad

Profiler.
Der er introduceret profiler for bedre at håndtere hvem der skal kunne se og
benytte af sagsgrupper, ledetekster, følgetekster mv.
Profilen kan være tvungen eller valgfri. Du kan vælge at benytte forskellige
profiler til at udføre forskellige arbejdsopgaver.

Understøttelse af
arbejdsområder

Ved at vælge en profil vælger du at have fokus på det bestemte
arbejdsområde, profilen giver adgang til. Hvis du for eksempel arbejder på
personalekontoret, behøver du måske kun at se den del af journalplanen, som
omhandler personaleadministration.

Profilvælgerdialogen

Du skifter profil i menuen Funktioner. Dette er profilvælgerdialogen:
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Bemærk: Man kan kun i dette vindue se hvilken profil man benytter.
Opsætning i CCM

5.14.
Sammenlægning
med Flyt

Profilerne opsættes af administratoren i Captia Configuration Management.

Omjournalisering
Omjournalisering er flyttet til Captias brugergrænseflade og er lagt sammen
med funktionen Flyt. Se også afsnit 5.15 Flyt dokument.
Sammenlægningen gør, at systemet nu tilbyder dig at flytte eller
omjournalisere et dokument, alt efter hvad der er muligt. Er et dokument
arkiveret på en primærsag, kan det udelukkende omjournaliseres.

Indblik påkrævet

Omjournalisering kræver, at du har:
•
•
•

5.15.
Om flytning

Systemindblikket DEJOURNALADM
Dokumentets indblik
Dokumentets redigeringsindblik

Flyt dokument
Du kan flytte et eller flere dokumenter, der endnu ikke er placeret på en sag,
eller som er fejlplacerede.
Flytning af dokumenter sker nu fra menuen Funktioner.
Bemærk: Du også kan benytte knappen Flyt fra dokumentets handlingsmenu,
hvis du kun vil flytte ét dokument.

Ikke-arkiverede
dokumenter kan
flyttes

Hvis du har et ikke-arkiveret dokument og klikker på Flyt, vises dialogen Flyt
dokument:

Bemærk: Hvis dokumentet har tilstanden Arkiveret kan det ikke flyttes.
Arkiverede
dokumenter kan
omjournaliseres

Hvis du har et arkiveret dokument fremme på detailsiden og klikker på Flyt,
vises dialogen Omjournaliser dokument.
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5.16.
Beskrivelse

Ændring af dokument til bilag eller hoveddokument
I Captia 4.2 SP3 er der indført en ny måde at ændre et dokument fra
hoveddokument til bilag og omvendt.
Når du har dokumentet fremme på detailsiden, skal du vælge Flyt i
handlingsmenuen. Dine muligheder afhænger af, om du står på et
hoveddokument eller et bilag:

Bemærk: Funktioner, der ikke er tilgængelige, er vist med grå tekst. Dette er
gennemgående for nye lister i Captia 4.2 SP3.

5.17.
Nyt vindue

Rapporter
Der er indført et nyt vindue til rapporthåndtering:

Nyheder og ændringer fra version til version

Side 26 af 53

5.18.
Nyt vindue

5.19.
Flere felter tilføjet

Masserettelse – Tildel sagsbehandler
Funktionen Tildel sagsbehandler under menuen Funktioner har fået nyt
vindue og gør det nemt for dig at sætte sagsbehandler på mange sager eller
dokumenter:

Masserettelse – flere felter
Funktionen Masseret er udvidet med flere felter på detailvinduerne for sager
og dokumenter. Se også afsnit 4.9 Kommentar.
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5.20.

Nyt listefelt med autocompletion

Lettere at bruge
listefelter

Nogle listefelter åbner lister med rigtig mange individer. Disse listefelter er
blevet ændret til listefelter med autocompletion for at gøre det hurtigere at
bruge dem.
Det drejer sig bl.a. om feltet Sagsgruppe på dokumentdetailsiden.
Når du indtaster tre karakterer i denne slags felt, foretages der automatisk en
søgning, og resultaterne vises i en drop-downliste. Der vises max. 20 individer
i listen. Er det ønskede individ ikke i listen, må du søge ændre din søgning.

5.21.

Onlinehjælpen er flyttet

Onlinehjælp nu
under Funktioner

5.22.

Flere funktioner er nu samlet i menuen Funktioner i sektion 1.
Det gælder blandt andet onlinehjælpen.

Skabelonsvinduet har ændret udseende

Forhåndsvisning og
flere kolonner

Skabelonsvinduet har fået nyt udseende, og du kan nu bl.a. se en skabelon i
forhåndsvisning inden du vælger den.
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Du kan nu:
•
•

5.23.
Gendan
standardvisning

Tilføje flere kolonner (f.eks. Ansv. enhed og Sagsbehandler)
Få forhåndsvist en skabelon ved at klik på forstørrelsesglasset

Nulstil listeudseende
Fra Captia 4.2 SP3 kan du kan nulstille listeudseende, dvs. gendanne
standardvisning for én eller alle lister.
Du skal have den liste åben, som du ønsker at gendanne standardvisning for.
Klik derefter på Åbne sager > Funktioner > Nulstil.

5.24.
Tilføj emneord

Tilføj emneord fra ordbogen
Du kan fra Captia 4.2 SP3 tilføje emneord til sager, dokumenter og adressater
på samme måde som andre oplysninger under Mere... på detailsidernes
sektion 3. Der er dog visse to forskelle.
For emneord gælder følgende:
▪
▪

Du nu kan søge i ordbogen
Emneord kan sættes op i Captia Configuration Management til at
validere og kun acceptere godkendte ord i ordbogen.

Bemærk: Synonymer slår nu igennem. Det vil sige, at Peger sild på
synonymet fisk, så indsættes fisk selvom du skriver sild.
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Udvælgelse af
emneord

5.25.

Vinduet Sagsgrupper

Søgning efter
grupper

På detailsiden for oprettelse af en ny sag er der blevet tilføjet en funktion, der
skal lette søgning af grupper. Funktionen er markeret vha. en lille trekant ved
siden af teksten Gruppe.

Nyt søgevindue

Når du klikker på Gruppe, åbnes det nye søgevindue, der indeholder
journalplanen.

5.26.
Nyt facetvindue

Tilføj facetter til sager og dokumenter
Der er indført et nyt vindue til vedligeholdelse af facetter på sager og
dokumenter. Du kan tilføje en sagsgruppe, når du opretter en sag.
I journalplanvinduet kan du via træstrukturen eller søgefeltet finde den rette
sagsgruppe.
Bemærk: Når du bruger søgefeltet, vises ikke resultater fra underhierarkier.
Resultater fra underhierarkier vises kun i træstrukturen.
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5.27.

Aktindsigt

Beskrivelse

Fra Captia 4.2 er der indført en funktion til håndtering af aktindsigt.
Du kan bestemme, om sager eller enkeltstående dokumenter og adressater er
omfattet af aktindsigt. På detailsiden for eksempelvis et dokument kan du
markere det i kolonnen Partsakindsigt.
Formålet med aktindsigt er, at f.eks. en borger kan få adgang til at se de sager
og dokumenter, hvor den pågældende selv er part.
Du kan kun få aktindsigt til et dokument, hvis du har aktindsigt til den sag,
dokumentet hører til. Hvis eksempelvis en borger således ønsker aktindsigt i et
dokument, skal han eller hun have aktindsigt i den sag, dokumentet hører til.

Opsætning i CCM

Aktindsigt sættes op i Captia Configuration Management i modulerne Owners
og Record Access.
Det er endvidere muligt for 3. part via et eksternt Content Management system
at få disse oplysninger stillet til rådighed, f.eks. i forbindelse med elektronisk
borgerservice.

5.28.

Logning

Logning i databasen

Fra Captia 4.2 logges der i databasen (i stedet for en logfil), og de loggede
informationer kan findes vha. Use Log analyzeren i Captia Configuration
Management.
Der kan som noget nyt søges på søgeudtryk og f.eks. dokumenter, der er
blevet udskrevet eller sendt som e-mail. Desuden er en del af logningen flyttet
tættere på sagsbehandleren, og findes nu under Historik og Livscyklus i
Captia.
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Bemærk: Aktiviteter foretaget i Captia Configuration Management logges ikke
som standard.

5.29.
Genfind
”tabte indblik”

Modulet Lost and Found
Captia 4.2 SP3 indeholder en ny funktionalitet til at genfinde ”tabte indblik”.
Tabte indblik kan f.eks. forekomme, hvis en medarbejder forlader
virksomheden og brugerkontoen nedlægges, uden der er taget højde for, at
denne medarbejder som den eneste havde adgang til individer i Captia (dvs. at
disse eksklusivt var beskyttet af medarbejderens indblik).
Indblik kan også tabes i forbindelse med den generelle nedarving af indblik fra
sag til dokument.

Eksempel

Bruger A og bruger B har indblik til en sag og tilknyttede dokumenter. Bruger B
reducerer indblikket på dokument X til bruger B. Dokument X’s effektive indblik
vil nu være [A | B] & [B]. Herefter reducerer bruger A sagens indblik til Bruger
A. Dokument X’s effektive indblik vil nu være [A] & [B]. Som resultat er
dokumentet tabt (forudsat at ingen andre har både indblik [A] og [B]).

Opsætning i CCM

Med Captia 4.2 SP3 leveres en applikation, der kan tjekke, om alle dokumenter
har et effektivt indblik, der tillader mindst én person i organisationen at tilgå
det. Er dette ikke tilfældet, er dokumentet tabt, og det vil blive mærket som
tabt.
Efterfølgende kan en bruger med indblikket IADM benytte Captia Configuration
Management-modulet Lost and Found til at finde tabte individer på sager,
dokumenter og adressater samt tildele nye, gyldige indblik.
Modulet Lost and Found fungerer vha. en kommandoprompt og har ingen
grafisk brugerinterface. Systemet kan sættes op til at søge efter tabte indblik
regelmæssigt.
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5.30.
Oversigt over
nye og ændrede
genveje

Nye genveje
I SP3 er følgende nye genveje introduceret:
Funktion
Gem
Søg

Genvejstast
Ctrl+S
Enter
Return

I SP3 er følgende genveje ændret:
Funktion
Åbn onlinehjælpen
Gå til fritekstsøgefeltet
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6. ScanJour Captia 4.2 SP3 til Captia 4.5
Introduktion

6.1.

De følgende afsnit beskriver forskellene mellem Captia 4.2 SP3 og Captia 4.5.

Modernisering af server

Nyt servicelag

Captia understøtter et nyt servicelag, som er fundamentet for en række nye
klienter i Office miljøet på en SharePoint platform.

Integration til 3.
parts applikationer

Captias kerne er blevet moderniseret, og indeholder nu et moderne API som
letter integrationen til 3. parts applikationer baseret på Microsoft .NET®
teknologi . API’et Scanjour Object Model (SOM) er omskrevet for at opnå en
mere direkte måde til at kommunikere med Captia 4.5 Server baseret på
Microsofts C++/CLI (Common Language Infrastructure).
API’et giver en performance forbedring i større installationer i form af bedre
skalerbarhed og det tillader ScanJour og partnere til at bygge bedre
integrationsløsninger, inklusiv bedre fejlhåndtering idet server exception nu har
et unikt ID.
Det nye .NET interface for SOM er i høj grad bagud kompatibelt. Enkelte steder
er bagud kompatibiliteten dog brudt.

Genkompilering

Da API’et nu kører under C++/CLI, er det nødvendigt at genkompilere alle
.NET applikationer, som er blevet bygget specifikt til kunden, og som tilgår
SOM direkte igennem dette interface. Ændringen berører ikke SOMASP. Det
nye .NET interface for SOM er en forudsætning for kommende nye
klientmoduler til Captia.

Kommunikation
med klient

ScanJour Captias 4.2’s web klient kommunikerede med serveren igennem et
ASP baseret interface. I Captia 4.5 er interfacet migreret til .NET, dvs. alle de
eksisterende .asp sider er mappet til moderne page handlers. Da
navnestandarden er holdt skal klient koden ikke ændres for at benytte det nye
interface.

Import Manager

Import Manager er forbedret og indeholder en nyudviklet arkivdriver baseret på
Oracle OCI interfacet.
Bemærk: Den nye import manager har fået et nyt stylesheet, og derfor
kræves det, at man anvender dette.

6.2.
Statusindikator

Statusindikator
Ny indikator der viser status for hvor langt systemet er nået. Skærmen toner
ned og der vises et ”hjul” når systemet arbejder i forbindelse med søgning,
læsning, skrivning osv.
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6.3.
Handlinger og
Detailvisning

Nye ikoner
Der er kommet nye ikoner:
Handlingsikonet åbner menu med relevante handlinger, f.eks. på
detailsider eller lister.
Detailvisning viser den sag, det dokument, den adressat eller den
opgave, der er valgt i listen.
Aktivt workflow
Klik på dette ikon ved den adresse der skal være standard-adresse.
Dette ikon viser at dokumentet er låst.
Dette ikon viser at dokumentet er et hoveddokument
Dette ikon viser at dokumentet er et bilag.
Parter
Du kan også finde en oversigt over ikoner i Captia 4.5 online hjælpen under
Betjening - Knapper og ikoner eller Dokument - ikoner.

6.4.
Standard-adresse

Nyt koncept for standard-adresse
Adressater har altid én standard-adresse, men kan have flere adresser,
herunder flere hovedadresser.
Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 online hjælpen under Vælg
standard-adresse.

6.5.
Akt driver

Arkivering af dokumenter på skrivebordssag
En ændring i akt driveren gør det at det nu er muligt at arkivere dokumenter
på skrivebordssagen. Dokumenter får aktnr. ”0” – men får et aktnr. ved
flytning til en rigtig sag.
Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 online hjælpen under Sag –
Skrivebordssag.

6.6.

Forbedringer i Workflow modulet

Ændringer i
workflow

Følgende er forbedret:

Svarfrist

En opgave forbliver nu åben, til trods for at dens svarfrist er overskredet, lige
indtil hovedaktøren vælger at afslutte opgaven.

•
•
•

Svarfrist
Nyt systemindblik
Udskriv workflow

Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 online hjælpen under Workflow –
Godkendelse.
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Nyt systemindblik

System indblikket WORKFLOWSUBSTITUTEGLOBAL er blevet tilføjet. Brugeren
med dette systemindblik kan overdrage opgaver til en anden medarbejder
indenfor hele organisationen.
Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 online hjælpen under Workflow –
Forudsætninger, indblik.

Udskriv workflow

Du kan nu få et overblik over et workflow og udskrive workflowet.
Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 online hjælpen under Workflow –
Udskriv oversigt.

6.7.
Nye sagstyper

Modulet Stat
I modulet Stat kan du nu arbejder med følgende sagstyper:
•
•
•

Personalesag - en sag der omhandler en medarbejders
ansættelsesforhold.
Klientsag - en sag, der omhandler en borger, der har et retsligt krav.
Geosag - en sag, der omhandler en matrikel - en geografisk enhed.

Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 online hjælpen under Personale-,
klient, og geosager.

6.8.
OFF4

6.9.
Lås fast til sag

CPR/CVR integrationen understøtter OFF4 standard
Nu understøttes også OFF4 standard i forbindelse med CPR/CVR integration.

Afsluttede dokumenter låses fast til sag
Afsluttede dokumenter kan ikke omjournaliseres, dvs. et afsluttet dokument
låses fast til den sag, det ligger på.
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7. ScanJour Captia 4.5 til Captia 4.5 SP1
Introduktion

7.1.

De følgende afsnit beskriver forskellene mellem Captia 4.5 og Captia 4.5 SP1.

Links i MSG og ZIP-filer kan åbnes fra Detailsiden

Åbne links

Du kan gemme og arkivere MSG- og ZIP-filer på sager. Er der links i MSG- eller
ZIP filen, f.eks. til et Word dokument, kan du klikke på det og få det vist. Brug
ESC for at komme tilbage igen.
Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 online hjælpen under Dokument –
MSG og ZIP filer.

7.2.

Dokumenter og bilag beskyttet af sagens indblik

Indblik

Dokumenter og deres bilag er nu som standard beskyttet af sagens indblik.
Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 SP1 online hjælpen under Om
indblik.

7.3.

Send hoveddokument med tilknyttede bilag

Send bilag med

Når du sender et hoveddokument, bliver de tilknyttede bilag som standard
sendt sammen med hoveddokumentet.
Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 SP1 online hjælpen under Dokument
- Send.

7.4.

Gem kopi af Captia dokument i filsystemet

Gem kopi

7.5.
Excel

Gem som i Microsoft Word, Excel og PowerPoint gør det muligt at gemme en
kopi af et Captia-dokument i filsystemet.

Annullering af lukning af Captia dokument i Word og

Annullering lukning

Du kan nu annullere lukning af et Captia dokument i Word og Excel og arbejde
videre på det.

Nyheder og ændringer fra version til version

Side 37 af 53

8. ScanJour Captia 4.5 til Captia 4.5 SP2
Introduktion

8.1.

De følgende afsnit beskriver forskellene mellem Captia 4.5 SP1 og Captia 4.5
SP2.

Feltet Sagsbehandler

Nu et
autocompletion-felt

8.2.

Bynavn på adressatlister

Bynavn vises

8.3.

Bynavnet vises sammen med postnummeret i forbindelse med adressatlister.

CVR og CPR – påføring afdød adressat

Afdød kan påføres
som adressat

8.4.

Ved import af en afdød adressat kan du påføre personen som adressat (f.eks.
på en sag eller et dokument). Det er ikke muligt at flette den afdøde persons
data når du opretter dokumenter.

Periodeskiftdata i Captia

Redigering af
periodeskiftdata fra
Captia

8.5.

Du kan redigere periodeskiftsdata for en sag eller adressat fra Captia (kun
relevant i forhold til aflevering til Statens Arkiver). I forbindelse med
periodeskift kan du vælge, at nogle individer skal overføres til næste periode.

Kopiering af dokumenter – med referencer

Referencer og bilag
kopieres med

8.6.

Feltet Sagsbehandler er nu et autocompletion-felt. Dvs. at når du har indtastet
minimum de første tre bogstaver i sagsbehandlerens navn, vises navnene på
de sagsbehandlere, der matcher din indtastning. Listen indsnævres, jo mere,
du indtaster.

Eksisterende referencer fra det originale dokument kopieres til det nye
dokument. Hvis det originale dokument har bilag, kopieres disse også og bliver
bilag på det nye dokument.

Gem søgning som
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Gem ny søgning på
baggrund af
eksisterende

Du kan nu gemme en ny søgning på baggrund af en eksisterende gemt
søgning, uden at den oprindelige søgning overskrives. Se Søgning - Gem
søgning i databasen.
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9. ScanJour Captia 4.5 til Captia 4.5 SP3
Introduktion

9.1.

De følgende afsnit beskriver forskellene mellem Captia 4.5 SP2 og Captia 4.5
SP3.

OCR-behandling af billedfiler og PDF-filer

OCR-behandling af
billedfiler og PDFfiler

9.2.
SID for specifik
Captia
systembruger

Du kan nu udføre OCR-behandling af billedfiler (TIF, PNG, JPG, GIF osv.) og
PDF-filer.
Du kan finde flere oplysninger om OCR behandling i Captia i onlinehjælpen til
ScanJour Captia Configuration Management (CCM).

SID for specifik Captia systembruger
Det er nu muligt at definere sikkerheds-ID (SID) for en specifik Captia
systembruger i Active Directory (AD). Denne bruger skal være registeret i AD,
men bør ikke være medlem af en administratorgruppe eller indbliksgruppe.
Systembrugeren slås op i det domæne, hvor SID er læst og skrevet i Captiadatabasen. Brugeren kan derefter logge på Captia.
Du kan finde flere oplysninger i Active Directory Configuration Guide.

9.3.
Feltet Gruppe på
sagssøgesiden

Feltet Gruppe på sagssøgesiden
Hvis du angiver et søgekriterium med et jokertegn ('*'), tilføjes søgekriteriet i
listen på feltet Gruppe på søgesiderne. Når du vælger søgekriteriet fra listen,
udføres din søgning.

Du kan finde flere oplysninger i Captia 4.5 SP3 online hjælpen under Betjening
- Felter med liste.
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10. ScanJour Captia 4.5 til Captia 4.5 SP4
Introduktion

De følgende afsnit beskriver forskellene mellem Captia 4.5 SP3 og Captia 4.5
SP4.
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-enterprisefoundation-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 Release Notes for
yderligere oplysninger.

10.1.

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.

10.1.1.

Åbn sager, dokumenter, og adressater på ny fane

Åbn på ny fane

Sager, dokumenter og adressater som åbnes fra en liste vises på en ny fane
med bånd og al tilgængelig funktionalitet.
Du kan finde flere oplysninger i WorkZone Client online hjælpen under Lister >
Arbejde med lister.

10.1.2.

Åbn dokumenter i oprindelig applikation

Åbn i oprindelig
version

10.1.3.
Vælg sprog

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

Vælg sprog
Du kan nu ændre sprog i brugergrænsefladen fra en hvilken som helst side i
WorkZone Client.
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Du kan finde flere oplysninger i WorkZone Client online hjælpen under Tilpas
dashboard.

10.1.4.

Ny knap ‘Åbn på ny fane’ i hovedbåndet

Knappen Åbn på ny
fane

10.1.5.

Ny knap ‘Åbn resultater på ny fane’ i hovedbåndet

Knappen Åbn
resultater på ny
fane

10.1.6.

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

Ny knap ‘Svar’ er tilføjet for dokumenter

Knappen Svar

10.1.8.

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.

Ny knap ‘Opdater’ i detaljeoversigten

Knappen Opdater

10.1.7.

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

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

Send dokumenter som direkte links

Direkte links

Du kan nu oprette direkte links til at hente og åbne fysiske filer for dokumenter
direkte fra Microsoft Outlook.
Du kan finde flere oplysninger i WorkZone Client online hjælpen under
Handlinger på dokumenter > Send dokument i en e-mail – som link.

10.1.9.

Ny knap ‘Vis PDF’ i detaljeoversigten

Knappen Vis PDF

10.2.
Tastaturgenveje

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

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

Du kan finde flere oplysninger i WorkZone Client online hjælpen under
Brugergrænsefladen > Tastaturgenveje.
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11. Captia 4.5 til WorkZone Content Server 2013 og Captia
Web Client 4.6
Introduktion

De følgende afsnit beskriver forskellene mellem Captia 4.5 SP4 og WorkZone
Content Server 2013 og Captia Web Client 4.6.
I denne version har følgende produkter fået nye navne:
•
•
•
•

ScanJour Captia klienten er blevet omdøbt til Captia Web Client.
ScanJour Captia server delen er blevet omdøbt til WorkZone Content
Server.
ScanJour Enterprise Foundation Services hedder nu WorkZone
Services og er en del af WorkZone Content Server installationen.
ScanJour Captia Configuration Management (CCM) hedder nu
WorkZone Configuration Management.

Bemærk: ScanJour WorkZone Client er ikke længere end del af WorkZone
Content Server installationen og skal nu installeres separat.
Der er kun lidt ny funktionalitet i denne version af WorkZone Content Server og
Captia Web Client, men der er rettet et antal kunderapporterede fejl. Se
ScanJour WorkZone Content Server 2013 og ScanJour Captia Web Client 4.6
Release notes - Nyheder og ændringer for yderligere oplysninger.

11.1.

Ny Version af hoveddokument og bilag

Ny version af
hoveddokument og
bilag

11.2.
WebDav

Du kan nu oprette en ny version af et hoveddokument, som også medfører
oprettelse af nye versioner af alle bilag. Brugere, der udfører denne handling,
skal have rettigheder til alle bilag.

WebDav
WorkZone Services indeholder nu WebDAV 0.9. Formålet med denne version er
at demonstrere “proof of concept” før endelig release.
Med WebDAV kan du oprette, åbne, redigere og gemme dokumenter direkte i
ScanJour Archive fra et dokumentprogram, der understøtter WebDAV protokol,
f.eks. Microsoft Office. Man behøver ikke at have installeret Captia Web Client
eller WorkZone Client.
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12. WorkZone Content Server 2013 og Captia Web Client 4.6
til SP1
Introduktion

De følgende afsnit beskriver forskellene WorkZone Content Server 2013 og
Captia Web Client 4.6 og 4.6 SP1.
Der er kun lidt ny funktionalitet i denne version af WorkZone Content Server og
Captia Web Client, men der er rettet et antal kunderapporterede fejl. Se
ScanJour WorkZone Content Server 2013 og ScanJour Captia Web Client 4.6
SP1 Release notes - Nyheder og ændringer for yderligere oplysninger.

12.1.
Workflow

12.2.
Udkastversionering

Workflow
Workflow funktionalitet er ikke længere understøttet. Funktionaliteten er
erstattet med WorkZone Process. Se ScanJour websted
http://www.scanjour.dk/da-DK/Information-management-systemer.aspx for
yderligere oplysninger om WorkZone Process.

Udkastversionering
Udkastversionering er nu understøttet. Hvis udkastversionering er slået til i
WorkZone Configuration Management, oprettes nye versioner automatisk.
Versionering gælder for dokumenter med tilstanden UÅ (Udkast) eller UP
(Personlig udkast).
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13. Captia Web Client 4.6 til Captia Web Client 4.7
Introduktion

De følgende afsnit beskriver forskellene mellem Captia Web Client 4.6 SP1 og
Captia Web Client 4.7.
Desuden er der er rettet et antal kunderapporterede fejl. Se ScanJour
WorkZone Content Server 2014 og ScanJour Captia Web Client 2014 Release
notes.

13.1.
CVR Integration

Udvidet CVR Integration
CVR Integration understøtter nu import af produktionsenheder (P-numre).
Du kan nu:
•
•
•
•
•
•

Slå produktionsenheder (P-numre) op, der har et CVR-nummer
tilknyttet i det centrale CVR-register og importere dem som adressater.
Indtaste CVR- og P-numre manuelt på en adressat.
Søge på et CVR-nummer eller et P-nummer i -databasen på søgesiden
Kontakt eller i dialogboksen Vælg part.
Søge på juridiske enheder og produktionsenheder i det centrale CVRregister uden at specificere et CVR-nummer eller et P-nummer i
dialogboksen Vælg part.
Få vist en ny CVR relationer liste på adressatdetailsiden.
Vedligeholde importerede CVR-enheder ved at planlægge et
Scanjour.CVRBatch-program. Dette program gennemser alle
importerede CVR-numre og genimporterer dem, hvis det er nødvendigt.

Se Captia Web Client-onlinehjælp for flere oplysninger.

13.2.

Administration af deaktiverede brugeres abonnementer
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Listen Deaktiverede
abonnementer

Du kan nu administrere deaktiverede brugeres abonnementer fra listen
Deaktiverede abonnementer, hvis du har adgangskoden ABBADM.

Se Captia Web Client-onlinehjælp for flere oplysninger.
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14. Captia Web Client 4.7 til Captia Web Client 4.7 R2
Der er ingen ny funktionalitet i denne version men en hel det fejlrettelser. Se beskrivelser af
fejlrettelser i ScanJour WorkZone Content Server og Captia Web Client 4.7 R2 - Nyheder og
ændringer.
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15. Captia Web Client 4.7 R2 til Captia Web Client 4.8
Introduktion

De følgende afsnit beskriver forskellene mellem Captia Web Client 4.7 R2 og
Captia Web Client 4.8.
Desuden er der er rettet et antal kunderapporterede fejl. Se WorkZone Content
Server – Versionsoversigt og dokumentation.

15.1. Visning af dokumenter
Acrobat Reader

Captia Web Client bruger nu Acrobat Reader til at vise dokumenter. Hvis
Acrobat Reader ikke allerede er installeret, kan du installere herfra.
Bemærk: Det kan tage lidt tid første gang, du prøver at få vist et dokument.

15.2. Kopier sag
Kopier sag

Du kan nu vælge hvilke sagsrelationer (parter, oplysninger, datoer eller
sagshenvisninger), der skal kopieres med, når du kopierer en sag.

15.3. Tekst på flere sprog
Tekst på flere sprog

Du kan ikke længere angive tekst på flere sprog i felterne Titel og Tekst på
dokumentdetailsiden og i felterne Titel og Sagstekst på sagsdetailsiden.
Funktionaliteten er udgået.
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16. Captia Web Client 4.8 til Captia Web Client 4.8 R2
Introduktion

Der er ingen ny funktionalitet i Captia Web Client 4.8 R2 i forhold til Captia
Web Client 4.8, men der er rettet et antal kunderapporterede fejl. Se Fixed
bugs i WorkZone Content Server – Versionsoversigt og dokumentation.
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17. Captia Web Client 4.8 R2 til Captia Web Client 4.9
Introduktion

Der er ingen ny funktionalitet i Captia Web Client 4.9 forhold til Captia Web
Client 4.8 R2, men der er rettet et antal kunderapporterede fejl. Se Fixed bugs
i WorkZone Content Server – Versionsoversigt og dokumentation.
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18. Nyt menupunkt Skjulte elmenter
Introduktion

Menupunktet Skjulte elementer er tilføjet til Menuen Faste lister i Captia
Web Klienten.

Menupunktet indeholder følgende undermenuer:
•
Sager: Fremviser alle skjulte sager
•
Dokumenter: Fremviser alle skjulte dokumenter
•
Adressater: Fremviser alle skjulte adressater
Skjulte elementer er sager, dokumenter og/eller adressater som ikke kan vises
normalt da ejeren/brugeren er blevet deaktiveret i Microsoft Active Directory,
eksempelvis hvis brugeren har forladt organisationen.
En administrator kan aktivere menupunkterne og derved få vist de valgte
skjulte elementer. Elementer kan så tilgås og tildeles andre brugere eller
tildeles et andet indblik for på den måde blive synlige igen.
Det nye adgangskode LOSTANDFOUND giver adgang til menupunktet Skjulte
elementer og en administrator skal have tildelt adgangskoden for at vise
skjulte elementer.
Det nye menupunkt erstatter Lost and Found funktionaliteten i Diagnostic
modulet beskrevet i WorkZone Configuration Management hjælpen og
menupunktet til Diagnostic modulets Lost and Found funktionalitet er
ligeledes også fjernet fra WorkZone Content Server 2018.
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