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Easit GO – Release 2021.11 
 

Hovedfokuset for versjonen er introduksjonen av ELLER som 
et filtreringsalternativ, et REST-api og modernisering av 
enkelte brukergrensesnitt. 

Vi har også gjort forvaltningsmessige forbedringer innenfor 
teknologi og sikkerhetsoppdateringer. 

Klar for levering 2021-11-11 

 

  

L  Ny produkt som lisensieres separat 

3  Krever tilpasning fra 3-part 

A  Krever konfigurasjon av Administrator * 

D Krever Designrettighet * 
DL Krever lisensert Designer ihht. ny avtale 

E  Krever bistand fra Easit * 

* ) Medfører ytterligere kostnad dersom ressurser fra Easit 
skal aktivere/konfigurere funksjonen. 
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Programrelease – innhold 

 

 SAKSBEHANDLERE / BRUKERE 

Nr Funksjon L 3 A D E 

1 Nytt Supersøk-panel 

Panelet viser nå historikk over brukerens nylige søk og nylig viste 
elementer. 

 

     

2 Filutforsker 

Filutforskeren har tre forbedringer: 

• Du kan laste opp flere filer samtidig 

• Du kan bla gjennom filer i forhåndsvisningen 

• Det er nå også mulig å vise filer av typen pdf, txt og mp4 

 

     

3 Sentral tidregistrering 

I det sentrale tidregistreringen kan brukeren åpne et tidsrapporteringsobjekt 
ved å klikke på dets overskrift. 

Forventet arbeidstid vises nå også. En fargemarkør viser brukeren hvordan 
rapporterte timer forholder seg til forventet antall timer. 

Videre er det mulig å velge en 1-dagers visning som et supplement til de 
eksisterende 5- og 7-dagers visningene. 

     

4 Rapporter 

Brukerens sist brukte rapporter listes nå i menyen for raskere tilgang. 
     

5 Ytterligere filtreringsalternativer i lister 

Det er nå mulig å presentere ekstra filtrering med forhåndsdefinerte 
hurtigfiltere i lister. Klikk på et hurtigfilter for å aktivere det slik at listen 
filtreres ytterligere. 
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 ADMIN & DESIGN 

Nr Funksjon L 3 A D E 

1 ELLER i lister m.m. 

Det er nå mulig å lage kraftige feltregler med kombinasjoner av både OG- og 
ELLER-betingelser. Dette er implementert i følgende konfigurasjonstyper: 

• Lister 

• Fargeregler 

• Automatiseringsregler (inkluderer skjema-, objekt- og meldingsregler) 

• Eskaleringsregler 

• Hurtighandlinger 

 

  A D  

2 Objektfilter 

Det er nå et nytt verktøy som gjør det mulig å lage forhåndsdefinerte objektfiltre, 
altså kraftige feltregler hvor man kan lage kombinasjoner av både OG- og ELLER-
betingelser. Disse kan kombineres med hverandre, og brukes i 
konfigurasjonstyper som støtter avanserte feltregler (se punkt 1 ovenfor). 

 

  A DL  

3 Objektfilter i lister 

Det er nå mulig å presentere hurtigfiltere med filterknapper i lister ved å benytte 
ett eller flere forhåndsdefinerte objektfiltre i administrasjonen av listen. På denne 
måten kan du redusere behovet for å ha flere ulike visninger med ulike filtere. 

 

   D  

4 Søk og filtrere i liste-admin 

Nå kan du søke og filtrere når du administrerer lister. 
  A   

5 Forbedret brukeropplevelser 

Brukeropplevelsen er forbedret ved håndtering av følgende typer konfigurasjoner 
- disse åpnes nå i separate vinduer for bedre oversikt: 

• E-postmaler 

• Lister 

• Fargeregler 

• Automatiseringsregler (inkluderer skjema-, objekt- og meldingsregler) 

• Eskaleringsregler 

• Hurtighandlinger 

 

  A D  

6 Nya funksjoner tilgjengelig i hurtighandlinger  

Man kan nå benytte funksjonene Eksporter objekt og Sett feltverdi fra koblet objekt i 
hurtighandlinger. 

 

  A   
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7 REST-api 

Fra og med denne utgivelsen har Easit GO API blitt utvidet med et REST-api som 
tilbyr samme funksjonalitet som det eksisterende SOAP-api (importItems for 
import av objekter, og getItems for å lese ut objekter). 

 

L     

8 Objekttagger som nytt internt felt 

Objekt-tagger er nå tilgjengelig som et internt felt, noe som betyr at tagger kan 
brukes for eksempel som kolonner og feltregler i lister, spørringer mm. 

 

  A   

9 Forbedringer i Design Finder / Hub 

Det er nå mulig å åpne hele admin-grensesnittet for en bestemt 
konfigurasjonstype ved å klikke på typens navn ved den respektive raden. Dette 
gir mulighet til å fjerne og opprette nye konfigurasjoner. 

 

   DL  

10 Nye ikoner i kontrollpanelet 

I kontrollpanelet er det nå ikoner for å åpne administrasjon av hurtighandlinger 
og objektfiltre. 

 

  A   

11 Enkelt linjeavstand i HTML-felt 

Du kan nå få enkel linjeavstand i HTML-felt ved å merke av for "Bruk enkel 
linjeavstand" i egenskapene til feltet. 

 

  A   

12 Ny kontrolltype: Datakildesøk 
For felt som inneholder datakilder (Kombobox, Flernivå-kombobox osv.), kan du 
nå endre kontrolltypen til Datakildesøk, som kan brukes til å søke etter datakilder 
på samme måte som et gruppesøk kan brukes for å søke etter grupper. 

 

   D  
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 ANNET 

Nr Funksjon L 3 A D E 

1 Støtte for weblesere 

For best funksjonalitet anbefaler vi at siste versjon av følgende weblesere benyttes: 

• Microsoft Edge 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Safari (kun for Mac) 

Når nye weblesere lanseres kan det medføre endringer i  opplevelsen av systemet. 

Som tidigere annonsert støttes ikke lenger IE11. 

     

2 Forvarsel om støtte som vil opphøre 

Vi vil varsle om at vi fra 2022-01-01 slutter å støtte Windows Server 2012 og 
Microsoft SQL Server 2012. 

 

     

 

BUGRETTINGER 

1 Åpne en importert sak med html-felt utløser spørsmål om å lagre endret sak 

I noen situasjoner etter import av saker kunne systemet spørre om brukeren ønsker å lagre 
endringene selv om det ikke er gjort endringer. Dette er nå fikset. 

 
 


