
Trädgårdsgatan 7, 852 31 Sundsvall   |   Svetsarvägen 7, 171 41 Solna   |   0771-25 00 00   |   www.easit.se 

Easit GO – Release 2022.03 
I 2022.03 introduserer vi "Mer som dette", en funksjon der 

systemet kan sammenligne objekter med lignende innhold 

og hjelpe brukeren med å identifisere mønstre eller 

overflødig informasjon. Vi har også utvidet REST-API til å 

inkludere objekteksport og ekstern søketjeneste. 

Som vanlig har vi også gjort vedlikeholdsrelaterte 

forbedringer som teknologi- og sikkerhetsoppdateringer. 

AGENTS 

Nr Funksjon L 3 A D E 

1 Oversiktsfilter 

I oversikten på høyre side saken er det nå mulig å filtrere slik at du for 

eksempel kan skjule lukkede elementer 

2 Bilder i e-post 

Det er nå mulig å vise bilder inkludert i e-post i HTML-felt 

3 Ytterligere informasjon i visninger 

Det er nå mulig å vise tilleggsinformasjon om e-poster og filer i lister. For 

eksempel antall uleste e-poster, antall vedlagte filer. 

4 Marker e-post som lest 

Når du åpner en e-post, blir den nå merket som lest. 

5 Glemt passord? 

På startsiden kan du nå bestille et nytt midlertidig passord. 

L Nytt produkt lisensiert separat 

3 Tredjepartstøtte tilpasning 

A Krever administratorrettigheter * 

D Krever designerrettigheter * 

DL Krever designer lisens 

E Trenger assistanse fra Easit * 

* ) Kan medføre ekstra kostnader. 
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ADMIN & DESIGN 

Nr Funksjon L 3 A D E 

1 Innlogget kontakt stemples i Self Service 

Det er nå mulig å legge til et kontaktfelt i Tilgangsinnstillinger for 

Selvbetjening. Det valgte feltet er stemplet med informasjon om hvilken 

kontakt som var pålogget og endret et objekt. 

A 

2 Vis bilder I HTML-felt 

For e-postimport er det nå mulig å velge et HTML-felt for formatert tekst. 

Hvis et slikt felt velges, vil eventuelle vedlagte bilder i meldingen vises i feltet 

når elementet åpnes. 

Hvis denne funksjonen brukes i visninger og inkluderer mange store, 

vedlagte bilder, kan det påvirke systemytelsen 

A 

3 Håndter e-poster via API 

For de med API-lisens er det nå mulig å lage lister med e-post som kan 

publiseres og trekkes ut via API-kall (getItems). 

Samtidig har vi implementert støtte for å trekke ut brukere og fakturaer via 

API-kall. 

NB! lister med e-post er også mulig å eksportere til Datavarehus 

(MSSQL). Dette gjelder nå også for lister med brukere. 

L 

4 Nye interne felt med funksjonsdata 

Det er nå flere nye interne felt hvor du kan vise data fra skjemafunksjoner: 

Antall e-poster Antall e-poster knyttet til objektet 

Uleste e-post Antall uleste e-poster knyttet til objektet 

Filer Navn på filene som er tilknyttet objektet 

Antall filer Antall filer tilknyttet objektet 

Filer (bytes) Total datastørrelse på de vedlagte filene på et 

objekt 

Lister med disse feltene kan ta lang tid å vise, avhengig av antall filer og e-

poster i databasen. For å aktivere disse feltene må du ha tilgang til tokenet 

Administrasjon - Bruk interne funksjonsdatafelt   

D 

5 Utvidet REST-api 

For de med API-lisens - funksjonene Eksporter element og Eksterne 

søketjenester kan nå kommunisere via REST/JSON i tillegg til eksisterende 

SOAP/XML api. 

D 
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6 Utvidede søkemuligheter i automatiseringsregler 

Det er nå mulig å søke etter regler basert på deres triggere. For eksempel ved 

å søke etter "et skjema åpnes". 

Prøv å ekskludere ord fra søket ved å legge til et minus foran ordet. 

A 

7 Mer som dette 

Denne skjemafunksjonen kan brukes til å vise en liste over lignende objekter i 

systemet. De nye interne feltene Redundans og Relevans kan brukes til å 

identifisere mønstre og duplisert informasjon i systemet. 

Funksjonen er deaktivert som standard og en reindeksering av 

systemet må gjøres før du aktiverer det (se punkt 8) 

D 

8 Indeksere systemet 

Nå kan en administrator starte indeksering av systemet og konfigurere hvilket 

innhold som skal indekseres. 

A 

9 Tag konfigurasjonselementer 

De som har Design Mover kan nå merke/tagge konfigurasjonobjekter. Disse 

taggene kan brukes ved filtrering i Design Hub som forenkler arbeidet med å 

lage eksportpakker. 

L 
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Diverse 

Nr Funksjon L 3 A D E 

1 Nettleserstøtte 

For den beste brukeropplevelsen anbefaler vi den nyeste versjonen av følgende 

nettlesere: 

• Microsoft Edge (nå kalt Edge Chromium)

• Mozilla Firefox

• Google Chrome

• Safari (kun for Mac)

Når nye nettlesere introduseres, kan det oppstå endringer i funksjoner

Som allerede annonsert støttes ikke lenger IE11. 

2 Server støtte 

Som tidligere annonsert støtter vi ikke lenger Windows Server 2012 og Microsoft 

SQL Server 2012. 
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Feilrettinger 

1 Feilmelding ved administrering av grupper med begrenset tilgang. 

I visse situasjoner, når du administrerte grupper med begrenset tilgang, kunne systemet vise en 

feilmelding. Dette er nå fikset. 

2 Log4J beskytter ikke mot ukontrollert rekursjon 

Systemet bruker nå Log4J 2.17.1 for å forhindre følgende sårbarheter: CVE-2021-45105, CVE-2021-

44832. 

3 Papirkurv – tidsstemplet "Slettet" og "Slettet av" er ikke alltid riktig 

Hvis man slettet en rolle som inneholdt brukere og etterpå lagret noen av brukerne i rollen, ble 

informasjonen feil endret slik at det så ut som at personen som lagret brukeren hadde slettet 

brukeren. 

4 Roller for “forsvinner” 

Roller kunne i visse situasjoner forsvinne og måtte settes på nytt. Å slå av funksjonen for 

visningsvarsling eliminerer problemet for tidligere versjoner. 

5 Transaksjoner viser feil dato når en annen tidssone brukes for brukeren 

Når du hadde brukere i forskjellige tidssoner, kunne transaksjoner få feil dato når de lagres 

6 Globalt fritekstsøk genererte grått skjermområde 

Noen ganger når en bruker prøvde å bruke søkefunksjonen, viste den bare et grått skjermområde 

uten noen pop-up av selve søkefunksjonen. 

7 «Sett valgt flik» i Selvbetjening 

Funksjonen «Sett valgt flik» i Selvbetjening fungerte ikke i Selvbetjeningsskjemaer 

8 "Enkel linjeavstand" skjuler formateringsverktøyene for html-felt 

Funksjonen "Enkel linjeavstand" påvirket formateringen på en feil måte og skjulte også 

formateringsverktøyene for html-felt 

9 Exception sending context initialized event to listener instance of class 

[com.easit.webapp.BPEContextLoaderListener] 

En feil angående planlagte årlige bakgrunnsjobber kan i sjeldne tilfeller gjøre systemet umulig å starte 

10 Objektregler trigges uten endringer i noe felt 

En valutaboks som ble oppdatert med samme verdi som allerede var i feltet, utløste objektregler til 

tross for at verdien ikke ble endret. 


