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Denne version af OS2datascanner gør det nemmere for dig at scanne i din MS cloud løsning
via MSGraph. For det første husker scanneren nu dine login-oplysninger til Microsoft, så det
er altså ikke længere nødvendigt at logge ind mere end én gang.
Derudover bliver den organisatoriske struktur fra din cloud-løsning synkroniseret hver dag,
så du ikke manuelt behøves at holde din OS2datascanner-instans ajour med din
cloud-løsning.

OBS! Alle brugere får nu rapporter - også selv om de ikke er
oprettet i rapportmodulet
Vær opmærksom på, at der siden 3.15.0 har været synkronisering af brugere mellem
administrations- og rapportmodulet. Det vil altså sige, at alle brugere, der er importeret til
administrationsmodulet gennem f.eks. LDAP eller MSGraph, automatisk oprettes i
rapportmodulet. Disse brugere modtager altså mails om deres matches, selvom de ikke har
været logget ind på rapportmodulet før.

Hvis man ønsker at undgå at informere alle, der måtte have matches, anbefaler vi at benytte
“underret kun superadmin”-funktionen, når et scannerjob oprettes. Denne funktion
tilbageholder matches for brugerne, indtil en superbruger uddeler dem i rapportmodulet.



Nye funktionaliteter

Indlæs kun ti matches ad gangen i rapportmodul
Hver rapport i rapportmodul har nu som udgangspunkt kun ti matches åbne. Flere matches i
grupper af ti kan nu åbnes med knappen “Vis flere matches…” Dette letter en del på
performance af systemet – hovedsageligt i de tilfælde, hvor rapporter har rigtigt mange
matches.

Automatisk import af organisationsstruktur i MSGraph
Det er ikke længere nødvendigt manuelt at importere information fra sin
organisationsdatabase i sin MS cloud-løsning. Dette gøres nu automatisk hver dag for
løbende at holde databasen i OS2datascanner ajour med Microsoft.



Filtreringsmuligheder på rapportmodul forbedret
Det er ikke længere nødvendigt at rydde en filtreringsmulighed i rapportmodulet for at se de
andre muligheder. Nu vises alle muligheder, uanset hvilke indstillinger der er sat til.

Se brugerinformation
Det er blevet nemmere at se den information, som er tilknyttet din bruger i rapportmodulet. I
dropdown-menuen i øverste højre hjørne er der nu et link til “Vis konto”. Fra denne side kan
man se al information tilknyttet sin egen bruger samt et link til at ændre kodeord.

Vis tid siden en matchrapport sidst var åbnet
Det er nu nemmere at finde rundt i, hvilke matchrapporter man har kigget på, og hvor man er
kommet til i rapportmodulet. Når der trykkes på knapperne “Åben”, “Åben mappe” eller
“Kopiér”, opdateres tidsstemplet på matchrapporten.



Flere forbedringer

Husk login-oplysninger til Microsoft
Når man én gang har logget ind på en Microsoft-bruger, fx i forbindelse med import af
organisatorisk struktur eller ved oprettelse af et MSGraph scannerjob, huskes denne
information nu, og det er ikke nødvendigt at logge ind igen efterfølgende.

Problemer med login på rapportmodul
Nogle brugere har oplevet problemer med at logge ind via SSO på rapportmodulet. Dette er
nu løst. Problemet var forårsaget af duplikerede objekter i databasen, som blev oprettet
uhensigtsmæssigt.

Dropdown-menuer med kun ét valg er slået fra
Det er ikke længere nødvendigt at vælge det ene valg, som er tilgængeligt i
dropdown-menuer. Hvis man støder på en menu med ét valg, vil den mulighed nu
automatisk være valgt, og menuen vil være slået fra, så den ikke kan ændres.
Dropdown-menuer med mere end én mulighed virker stadig som normalt.



Dropdown menuer og flueben efter håndtering
Dropdown-menuerne og fluebenet i rapportmodulet fungerer nu, som de skal, efter at man
har håndteret en matchrapport.

Visning af “fejlbeskeder”-fane
Det er nu muligt at tilgå “fejlbeskeder”-fanen, selvom man ikke er superbruger. Vores
forventning er, at brugere fra i dag også vil få adgang til alle gamle fejlbeskeder i systemet.
Dette kan dog vise sig ikke at være tilfældet, hvis scannerjobbet som fejlbeskeden kom fra
ikke længere eksisterer.

Forbedret sorteringsnøgle
Nogle matchrapporter i rapportmodulet har tidligere ikke kunnet sorteres særligt effektivt, da
nøglen, de blev sorteret efter, havde nogle mangler. Dette er nu forbedret.


