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Denne version af OS2datascanner har en række forbedringer på flere forskellige fronter.
Særligt spændende er muligheden for automatisk opsætning af SSO med SAML. Derudover
har man med det nye administrationsmodul fået bedre mulighed for oprydning. Man kan
både rydde op i organisationer og tidligere scanninger. Du vil også fremover blive påmindet
om nye fejlbeskeder med en lille notifikationsboble på fanen.
Sidst men ikke mindst er der tilføjet små forbedringer hist og her, som gør OS2datascanner
til en bedre brugeroplevelse, og som altid tager vi med kyshånd imod andre forslag og
anbefalinger.

Nye funktionaliteter

Mulighed for klassificering ved håndtering
Når man håndterer et match i rapportmodulet, kan man nu specificere, hvad man har gjort
for at håndtere det. Valgmulighederne inkluderer: “Slettet”, “slettet og journaliseret”,
“redigeret”, “falsk positiv” og “andet”, .
De ny betegnelser skal slås til, før de tager effekt, så tag kontakt til os, hvis I ønsker dem
anvendt i jeres organisation.



Ryd op i tidligere scanninger
Det er nu muligt at rydde op i oversigten over tidligere scanninger på “scanner status”-fanen.
Bemærk at sletning af en tidligere scanning ikke påvirker resultaterne fra scanningen – det
er udelukkende en oprydning af, hvad der vises på siden.

Notifikationsboble på fejlbesked-fane
En lille boble på “fejlbeskeder”-topfanen under “scanner status”-fanen holder dig nu
opdateret på, hvor mange nye fejlbeskeder der er fundet, og i oversigten over fejlbeskeder
er nye beskeder nu markeret. For at fjerne markeringen skal man enten trykke på “marker
som set” på tabelrækken eller på “marker alle som set” i toppen af tabellen.



Superbrugere kan nu slette organisationer
Det er nu muligt at slette organisationer i administratormodulet. Vi anbefaler generelt at
holde sine organisationer opryddet, og kun have dem man bruger. For næsten alle kunder
betyder det, at man kun skal have én organisation i “organisationer”-fanen.

Se tidligere håndterede matches
Tidligere håndterede matches kan nu tilgås på “arkiv”-fanen i rapportmodulet. Her kan status
af hvert resultat også redigeres, fks. i tilfælde af fejlagtigt håndterede matches.

Flere forbedringer

Understøttelse af automatisk SAML opsætning
OS2datascanner udstiller nu en metadata-fil til SAML servere, som fortæller, hvilke
informationer scanneren skal bruge for at konfigurere SSO login. Dette vil gøre det
væsentligt simplere at opsætte og vedligeholde sin SSO funktionalitet i systemet.

Bedre sikkerhed ved håndtering
Primærnøgler til de rapporter, som bliver håndteret i rapportmodulet, sendes ikke længere
med GET-requests, men med POST.



Automatisk oprydning i aliasser
OS2datascanner rydder nu selv op i sine aliasser ved importering af organisatorisk struktur,
hvilket forhindrer oprettelse af duplikerede aliasser.

Manglende delstier i MSGraph nu fundet
Vi har været på skattejagt, og det er lykkedes os at finde de manglende dele af stierne på
mails scannet via MSGraph. Dette ændrer ikke noget i brugerfladen, men burde give en
bedre oplevelse ved sortering efter stier.

Korrekt bremsning af importjob
Hvis et importjob er i gang, og serverprocessen af en eller anden grund går ned (måske har
praktikanten trukket stikket til serverrummet?), så efterlades importjobbet ikke længere i en
tilstand, hvor datascanneren ‘tror’, den stadig er i gang. Den stoppes i stedet korrekt, og
scannet præsenteres som “fejlet”.

Bedre sortering i rapportmodulet
Ved resultater med samme sti sorteres nu også efter resultatets primærnøgle. Dette
forhindrer resultaterne i at bytte plads ved tryk på “åbn”-, “kopier”- og “håndtér”-knapperne.

Flottere flueben på kontooversigt
Vi havde et par stykker af vores pæne flueben i overskud, så de er nu taget i brug på
kontooversigten.

“Gå”-knap repareret
Man kan nu gå direkte til den ønskede side via “gå”-knappen i bunden af rapportmodulet.
Igen.


