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• Hvornår?
• Marts 2015

• Planlagt indhold (med forbehold !!)

• Udvidet Knowledge Management 
funktionalitet

• GUI forbedringer
• Integration mellem test- og produktionsmiljø
• Forbedret dataload funktionalitet

POB G6 1.6



Udvidet Knowledge Management funktionalitet

• Forbedret funktionalitet både på Self Service Portalen og i 

Klienten / Click-once

• Kun POB Knowledge Management er konfigureret out-of-

the-box – mere kan konfigureres (der kan være en 

omkostning forbundet ved f.eks. brug af Google eller Bing)



Search via Self Service Portalen

FAQ på Self Service Portalen vil kunne vises med samme layout



Bruger tilbagemelding



Opret sag

Auto search in create case and web form, support multiple search sources the 

samples shows file and POB knowledge cases



Klienten / Click-once

• Auto-Historik

• 2 kriterier i auto-historik

• Link information fra en Knowledge Mgt sag til en ikke gemt sag

• Knowledge søgning

• Fleksibel søgning som i SSP

• Full text søgning på tvær af POB

• Like Google search (begrænset til data i POB, men inkl. attached filer)



GUI Forbedringer - Layout på Relationer



GUI Forbedringer

• Grafik visning af Time Limits

• Markering på Tab/Folder – det skal være synligt på Tab/Folder hvis der er 

information 

• Mandatory/tvungne felter

• Sættes via flueben i EM

• Vise hvilke felt(er) der mangler udfyldt

• Formateringsmenu flyttes til memo feltet fra toolbaren

• Kalender funktion som del af RTM og Change Management – nyt layout ala

Outlook, hvor du kan vælge mellem dag, uge, måned

• Filter/Gruppering af lister – forbedret filter på en liste

• Udvidet muligheder for valg mellems charts på Overbliks vinduer

• Assign/Tildele sager fra Overbliks vinduet via drag & drop (benefit for 

dispath funktion)



Integration mellem test- og produktionsmiljø

• Export

• Import



Forbedret dataload funktionalitet

• Database Actions på mange-til-mange tabeller

• PQL Support på Memo felter

• Dataload owner (f.eks. til styring af sletning af AD kontra 

ikke AD brugere)


