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Medio juli har vi frigivet endnu en release af OS2datascanner. Her er en gennemgang af de
nye funktioner og rettelser.

Nye funktionaliteter

Flere forbedringer for brugergrænsefladen
Den forrige release af OS2datascanner introducerede nye såkaldte ‘reaktive elementer’ til
brugerfladen. Nu er der endnu flere forbedringer, så man ikke skal genindlæse siden for at få
den opdaterede information.

Rapportmodulet genindlæses ikke længere, når et match håndteres.
Tidligere blev hele rapportmodulet genindlæst, når man trykkede “håndter”. Samtidigt
scrollede systemet op i toppen af siden, hvilket var forvirrende og forstyrrede arbejdsgangen.
Det er slut. Når man nu trykker “håndter”, så fjernes det håndterede match, og de resterende
matches rykkes op, uden at brugeren skal scrolle op i toppen af siden.

Status for import-services i “organisationer”-fanen opdateres automatisk
I de forrige releases skulle man manuelt genindlæse “organisationer”-fanen, hvis man var i
færd med at importere organisatorisk struktur fra LDAP eller Azure AD.
Det skal man ikke længere. Nu opdateres status for import-jobbet automatisk.

Ny lækker progress-bar animation, der opdaterer automatisk
I har muligvis bemærket, at vi i forrige release havde fjernet animationerne for scan status.
Det skyldtes, at vi indførte reaktive elementer i brugerfladen, som de gamle animationer ikke
var bygget til. Men, fortvivl ikke! For nu er der en ny, lækker progress-bar animation, der
følger scannerens status. Nyd synet af scans, der kører som smurt.

Mulighed for at springe over filer vha. “udelukkelsesregler”
Nogle gange er det hensigtsmæssigt at springe over bestemte filer eller mapper. Det kunne
fx være i det tilfælde, hvor en mappe starter med ‘Privat” eller tilsvarende. Med den nye



funktion kan man let springe uønskede filer og mapper over ved hjælp af nye
“udelukkelsesregler” (som standard er denne funktionalitet slået fra).

Super-Administratorer kan køre “test”-scans og gemme
matches for brugerne.
Hvis man som super-administrator gerne ville prøve nogle af OS2datascanners nye
scanner-typer af, så har man ikke kunnet gøre det uden ufrivilligt at skulle forstyrre brugerne.
Som noget nyt kan man vælge, at et scannerjob kun skal underrette super-administratorer,
som vil få tilsendt alle matches. Hvis man er tilfreds med scannet, kan man fordele matches
til de retmæssige brugere med et tryk på en knap uden at skulle køre scannet igen.

Mapper vises i matches fra MS Graph mail scans.
I den tidligere version var det kun Exchange-scans, der fik vist navnet på den mappe, som
en mail ligger i, hvis der blev fundet et match. Dette har ikke tidligere været tilfældet med
matches, der kommer fra MS Graph-baserede scannerjobs. I den ny version viser vi ikke
bare den mappe, som mailen ligger i, men også en hel sti, hvis der er tale om en
undermappe.



Flere forbedringer

Bedre håndtering af throttling
I forbindelse med implementeringen af de nye MS Graph-baserede scannerjobs havde vi
nogle problemer med at håndtere den throttling (begrænsning i antal scannede elementer pr.
sekund), som vi blev udsat for af Microsoft. Det problem har vi løst i den nye version.

Bunden af rapportmodulet viser interval af matches i stedet for
sidetal
Vi har tænkt en del - og også modtaget godt input fra brugere - så vi har fundet frem til, at
det kun giver begrænset mening at vise sidetal i bunden af rapportmodulet. I stedet viser vi
nu, hvilket interval af matches, som bliver vist på siden. Det synes vi giver meget bedre
mening.

Sidemenuen er fikseret og følger med, når man scroller
Sidemenuen har tidligere været lidt doven… Den har ikke rigtig gidet at følge med, når man
scrollede derudaf. Men det er slut. Nu følger sidemenuen ganske fint med, så giv bare det
musehjul en tur!

“Kopier”-knappen er fjernet for MS Graph-baserede scans.
“Kopier”-knappen har hidtil været et værktøj til hurtigt at kunne kopiere en filsti eller en
webadresse. Men for MS Graph-baserede scannerjobs ligger det hele jo i skyen, og den er
svær at navigere i. Derfor har vi valgt at fjerne “kopier”-knappen for alt, der har med MS
Graph at gøre.


