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Intellektuel 
ejendomsret 
 

Dette dokument tilhører ScanJour. Oplysningerne heri må ikke kopieres, 
bruges eller videregives uden for denne sammenhæng til andet end 
forretningsmæssige formål eller til teknisk evaluering. 
Dette forbehold afskærer ikke modtageren fra at bruge oplysningerne, hvis de 
er fremskaffet på en måde, hvor der ikke er angivet nogen begrænsninger. 

  

Ansvarsfraskrivelse 
 

Dette dokument er udelukkende beregnet til generel information. 
Oplysningerne anses for at være korrekte og retvisende, men ScanJour kan 
ikke garantere for dette. 
 
ScanJour forbeholder sig ret til at ændre dokumentet og de beskrevne 
produkter uden varsel, og ScanJour og dokumentets ophavsmænd fraskriver 
sig ethvert erstatningsansvar. 
 
ScanJour er et indregistreret varemærke, der anvendes af ScanJour A/S på 
licens. 
 
Alle øvrige logoer, varemærker og servicemærker tilhører de respektive 
tredjeparter. 
 
Copyright © ScanJour A/S 2013. Alle rettigheder forbeholdes.  
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1. Forord 
 
Baggrund Dette dokument giver et overblik over ny og ændret funktionalitet i ScanJour 

WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1, 
frigivet d. 2. september 2013. Det indeholder dokumentation af fejlrettelser og 
informerer om kendte problemer, og hvordan disse kan omgås.  

  
Formål Formålet med dette dokument er at informere nuværende og fremtidige 

brugere om indholdet af denne version. 
  
Målgruppe Målgruppen for dette dokument er alle nuværende og fremtidige brugere af 

WorkZone Content Server og Captia Web Client, som vil have et overblik over 
nyheder og ændringer i denne version. 
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2. Indledning 
 
Om dette dokument 
 

Dette dokument giver et overblik over WorkZone Content Server 2013 SP1 og 
Captia Web Client 4.6 SP1.  
 

 Ny og ændret funktionalitet. 
 
Beskriver nye funktioner og væsentlige ændringer i denne version. 
 

 Rettet i denne version. 
 
Beskriver kunderapporterede fejl og andre fejl, som er rettet i denne 
version. 
 

 Kendte problemer og løsning af disse. 
 
Beskriver kendte problemer i denne version, og hvordan man kan 
omgå dem. 
 

 Produktdokumentation. 
 

Giver et overblik over dokumentationen leveret med denne version. 
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3. Ny og ændret funktionalitet 
 
Indledning Dette afsnit beskriver ny og væsentligt ændret funktionalitet i denne version af 

WorkZone Content Server og Captia Web Client. Se produktdokumentationen 
for yderligere oplysninger.  
 
Denne version indeholder nye funktioner og et antal rettede kunderapporterede 
fejl. Se Rettet i denne version for yderligere oplysninger. 
 

3.1. WorkZone Configuration Management - Udkastversionering 
Udkastversionering Det er nu muligt at slå udkastversionering til for dokumenter med tilstanden UÅ 

(Udkast) eller UP (Personlig udkast). Udkastversionering bruges i WorkZone for 
Office og WorkZone Process. For yderligere oplysninger om hvordan man slår 
det til og konfigurerer det, se WorkZone Configuration Management 
onlinehjælpen.  
 

3.2. WorkZone Configuration Management – Log på fra et andet 
domæne 
Log på fra et andet 
domæne 

Det er nu muligt at logge på WorkZone Configuration Management fra klienter 
udenfor det domæne, hvor WorkZone Configuration Management er installeret. 
Man skal angive brugernavn, adgangskode og domæne i Logon vinduet. For 
yderligere oplysninger, se ScanJour WorkZone Configuration Management 
Installation Guide.  
 

3.3. OData Document entiteten har nyt format 
OData Document 
entitet 

Document entiteten har nu et nyt nøgleformat. Tidligere havde den flere 
egenskaber som del af nøglen. Dette er blevet ændret til en egenskab – 
RecordID. Denne ændring er implementeret for at understøtte den nye funktion 
udkastversionering, hvor en af de aktuelle egenskaber (DocumentID – 
external_doc_id) tillader ændringer som en del af versioneringsmekanismen. 
Denne ændring påvirker eksisterende links til dokumenter. I forhold til 
eksisterende kode skal man opdatere servicereferencer og genkompilere. 
 

3.4. WorkZone Content Server dokumentation er nu online 
Online 
dokumentation 

WorkZone Content Server dokumentation kan nu findes på ScanJours websted, 
se ScanJour Dokumentation. Med undtagelse af onlinehjælpen til WorkZone 
Configuration Management, Captia Web Client og Serverskan, som installeres 
med produkterne, er dokumentation ikke længere er en del af installationen. 
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4.  Ikke understøttet funktionalitet 
 
Indledning Dette afsnit beskriver funktionalitet, der ikke længere er understøttet eller ikke 

vil blive understøttet fremover. 
 

4.1. Workflow 
Workflow Workflow funktionalitet er ikke længere understøttet. Funktionaliteten er 

erstattet med WorkZone Process. Se ScanJour websted 
http://www.scanjour.dk/da-DK/Information-management-systemer.aspx for 
yderligere oplysninger om WorkZone Process. 
 

4.2. Crystal Reports 
Crystal Reports Fra slutningen af 2014 understøttes Crystal Report ikke længere. Det vil blive 

erstattet af et andet rapporteringsværktøj, som vil fungere på tværs af 
WorkZone produkter. Indtil det nye værktøj er leveret, er det kun muligt at 
tilgå rapportering fra Captia Web Client. 
 

4.3. Developer guides og Reference Guides  
WorkZone Content 
Server og Captia 
Web Client 
Developer og 
Reference guides 

Developer og reference guides er ikke længere en del af 
dokumentationspakken, da oData fremadrettet vil være den platform, som 
ScanJour stiller til rådighed for udviklere.  
 
Se http://efs.captia.com/ for yderligere oplysninger om oData. 
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5. Rettet i denne version 
 
Indledning Følgende kunderapporterede fejl og andre fejl er rettet i denne version. 
 

5.1. 51-CAP-08976 - Der kan ikke vælges "indblik" under et 
dokuments dokumenthenvisninger i Feltvælgeren 
FEJL: 
På de tre dokumenthenvisningslister er der en del kolonner, der ikke kan vælges til listevisning.  For 
eksempel kan man ikke vælge Indblik. 
 
RETTELSE: 
De tre kolonnesæt ligner nu hinanden. 
 

5.2. 51-CAP-09369 Man kan ikke masserette på afsluttede sager 
FEJL: 
Generelt er det ikke tilladt at ændre feltværdier på en lukket sag. Redigering af sagsbehandler på en 
lukket sag ønskes tilladt. 
 
RETTELSE: 
Det er nu tilladt at redigere sagsbehandler på en lukket sag. 
 

5.3. 51-CAP-10420 Ændringer i metadata på dokumenter gemmes 
FEJL: 
Et fejlmarkeret dokument i FIX køen forhindrer metadata for akten i at blive behandlet i FIX køen. 
 
RETTET. 
 

5.4. 51-CAP-11045 Genvejstasten CTRL+S virker ikke i IE9 til at 
gemme en liste 
FEJL: 
Hvis man sætter en liste i redigeringstilstand og forlader redigeringstilstand med CTRL+ S (Gem), 
gemmes listens indhold korrekt, men derefter åbner Internet Explorer Save webpage dialogboksen. 
 
RETTET 
 

5.5. 51-CAP-11057 DOC: Fejl ved fletning, når ledetekster indeholder 
foranstillede tal 
FEJL 
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Ledetekster må ikke indeholde foranstillede tal.  
 
RETTELSE 
Denne information findes nu i WorkZone Configuration Management onlinehjælpen. 
 

5.6. 51-CAP-11067 Personalesag - uhensigtsmæssighed (datofelter 
udfyldes som standard) 
FEJL: 
Når man tilføjer ansættelsessted til en personalesag, sættes datofelterne Ansat fra og Ansat til til dags 
dato. 
 
RETTELSE: 
De to datofelter efterlades nu tomme. 
 

5.7. 51-CAP-11068 Journalplansvisning – sagsgrupper 
FEJL: 
Hvis en sagsgruppe på øverste niveau har en meget lang titel, får dialogboksen Vælg Sagsgruppe 
rullepaneler, og man kan ikke umiddelbart se knapperne OK og Annuller. 
 
RETTET 
 

5.8. 51-CAP-11070 Masserettelse på adresselinje 2 og 3 fjerner 
adressetypen HA 
FEJL: 
Når man bruger Erstat for felterne Adresse 1, 2 eller 3 i masseret, så er feltet Adressetype tomt. 
 
RETTET. 
 

5.9. 51-CAP-11078 Captia Web Client efterlader dokumenter i TEMP-
mappen på klienter  
FEJL: 
Dokumentintegrationen i Captia Web Client efterlader filer i mappen %TEMP%. 
 
RETTELSE: 
Alle filer med navnet SJ20*.* slettes straks efter brug med undtagelse af filer, der producers ved brug af 
"Quick" gem for udgående mails. Disse filer vil som standard blive slettet efter to dage. 
 
Bemærk at alle midlertidige filer, som bruges af Captia Web Clients dokumentintegration, nu gemmes i 
%TEMP%\ScanJour\Captia. 
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5.10. 51-CAP-11090 På Sagsdetail siden vises tekst til feltet Gruppe 
dobbelt (Gruppe Gruppe) ved afslutning af sag 
FEJL: 
På detailsiden, der vises for en lukket sag, vises Gruppe dobbelt. 
 
RETTET 
 

5.11. 51-CAP-11093 Fejl ved oprettelse af personalesag pga. tegnet # 
i feltet Adresse 
FEJL: 
En medarbejder med en adresselinje, der indeholder '#', kan ikke bruges til oprettelse af 
en personalesag. Der opstår en fejl, når man forsøger at tilknytte medarbejderen. 
 
RETTET 
 

5.12. 51-CAP-11094 Skrivebordssag låses for opdatering hvis 
rettigheder begrænses til én sagsgruppe  
FEJL: 
Skrivebordssagen bliver låst for opdatering, når man begrænser rettighederne for brugeren via Users > 
Case Permission i WorkZone Content Management. 
 
RETTET 
 

5.13. 51-CAP-11103 SOM: Hængende transaktioner kan blokere andre 
processer i tabellen license_usage  
FEJL: 
Hængende transaktioner kan blokere andre processer på grund af problem med låsning i tabellen 
license_usage. 
 
RETTET 
 

5.14. 51-CAP-11104 Aktdriveren ændrer tilstanden når man angiver en 
akttilstand på et stregkodeark  

FEJL: 
I registeret (register record) sætter XDI service field state= 'UL', uanset hvad der er angivet i 
sjFesdPacket.xml. 
 
RETTET 
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5.15. 51-CAP-11106 Docintegration gør Microsoft Outlook ustabil når 
man tjekker mails i Indbakken 
FEJL: 
Outlook kan blive ustabil efter tjek af ulæste SJ markerede mails og nye mails. 
 
RETTELSE: 
ScanJour tilføjelsesprogram tjekker nu ulæste SJ-markerede mails og nye mails i forgrunden i samme 
tråd som i brugergrænsefladen og ikke som før i baggrunden, hvilket medførte, at Outlook fungerede 
ustabilt. 
 

5.16. 51-CAP-11107 Docintegration: ExcelExport fejler nogle gange 
når Workzone for Office er installeret  
FEJL: 
ExcelExport kan ikke altid åbne Microsoft Excel. 
 
RETTET 
 

5.17. 51-CAP-11110 DOC: Onlinehjælp forkert: Slette dokumenter med 
tilstand UL 
FEJL:  
I onlinehjælpen står der, at man kan slette dokumenter med tilstanden UL. 
 
RETTELSE: 
Emnet "Dokument - Tilstand" i onlinehjælpen er rettet. 
 

5.18. 51-CAP-11111 Indeks mangler på record_audit(file_key) for 
standardlisten Dokumenthistorie  
FEJL: 
Standardsagslisten Dokumenthistorie afvikles meget langsomt. 
 
RETTELSE: 
Et indeks bliver skabt på record_audit(file_key), og dermed undgås fuld tabelskanning af record_audit. 
 

5.19. 51-CCM-00044 CCM: Uforståelige krævede felter i CCM som man 
ikke kan taste sig ud af igen  
FEJL: 
Hvis man opretter en ny adressetype og ikke udfylder alle krævede felter, og det sidst redigerede felt 
forlades ved at trykke på Enter i stedet for Tab, kommer man ud i en vanskelig situation, når man 
bagefter klikker på Gem. Markøren er i en ny tom linje, og i dette felt vises den røde markør, 
der fortæller, at man mangler at udfylde et felt. 
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WORKAROUND: 
For at undgå den tomme linje og fejlagtigt placerede fejlmarkør, gør følgende: 
 

1. Skriv et tegn i feltet, hvor markøren er. Nu forsvinder den røde markør. 
2. Markér hele linjen og tryk på Delete. Nu slettes den tomme linje. 
3. Klik på Gem igen. Nu bliver den røde fejlmarkør vist korrekt i det krævede felt, og viser at der 

mangler en værdi. 

5.20. 51-CCM-00054 CCM: End date kan ikke slettes i Custom Label 
FEJL: 
Indholdet af et datofelt kan slettes ved at tvinge fokus til feltet (klikke i det) og trykke Delete, men det 
visuelle indhold i feltet bliver ikke slettet før man trykker på Tab for at forlade feltet. Det er forvirrende 
for brugeren. 
 
RETTELSE: 
Nu bevirker Delete i et datofelt, at feltet bliver tomt. Det er stadig nødvendigt at trykke på Tab til at 
forlade feltet for at få udført sletningen. 
 

5.21. 51-CCM-00055 CCM: ScanJour ejede felter forsvinder ved 
sortering 
FEJL: 
Skrivebeskyttede rækker, f. eks. rækker som repræsenterer ScanJour systemindgange, mister 
skrivebeskyttelsen ved kolonnesortering. 
 
RETTET 
 

5.22. 51-CCM-00056 CCM: Menupunkt skal fjernes 
FEJL: 
WorkZone Configuration Management viser menupunktet Tests, som ikke bør vises. 
 
RETTELSE: 
Menupunktet er fjernet. 
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6. Kendte problemer og løsning af disse 
 
Beskrivelse Løsning 
Hvis du kører Microsoft Windows 7, 64 
bit og Microsoft Internet Explorer 10 
og du har slået 
Kompatibilitetsvisning fra for både 
websteder og intranetsteder, kan du 
ikke registrere dokumenter fra 
kontekstmenuen i Windows Explorer.  

Slå Kompatibilitetsvisning til i Internet Explorer 
(Funktioner > Kompatibilitetsvisning) for intranetsteder, 
og derefter kan du registrere dokumenter fra Windows 
Explorer. 
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7. Produktdokumentation 
 
Indledning Dette afsnit giver et overblik over dokumentationen leveret med denne version.  

 
Der findes produktdokumentation til: 
 

 WorkZone Content Server 
 WorkZone Explorer 
 Captia Web Client 

 
Dokumenterne er grupperet efter brug og målgruppe. 

  
Hvor findes 
dokumentationen 

Du kan finde produktdokumentationen på ScanJours websted, se ScanJour 
Dokumentation. 
 
Onlinehjælp er tilgængelig fra ScanJour Captia Web Client, ScanJour WorkZone 
Configuration Management og ServerSkan.  
 

7.1. Version 

 
Indledning Generel information om den aktuelle version af WorkZone Content Server, 

WorkZone Explorer og Captia Web Client findes under ScanJour 
Versionsoversigter for hvert produkt. 

 
Dokument Beskrivelse Målgruppe 
ScanJour WorkZone Content 
Server 2013 SP1 og ScanJour 
Captia Web Client 4.6 SP1 
Release Notes 

Dette dokument giver et 
overblik over nyheder og 
ændringer i ScanJour WorkZone 
Content Server og ScanJour 
Captia Web Client og en liste 
over fejlrettelser.  

Nuværende og fremtidige 
brugere 
 
 

Readme  Readme-filen er del af ScanJour 
WorkZone Content Server og 
ScanJour Captia Web Client 
installationen og indeholder 
basal installationsinformation. 
Se ScanJour WorkZone Content 
Server Installation Guide, hvis 
du vil have flere oplysninger. 

Teknikere 
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Support Matrix for ScanJour 
WorkZone Content Server 2013 
SP1 and ScanJour Captia Web 
Client 4.6 SP1 

Dette dokument beskriver 
supportmatricen for ScanJour 
WorkZone Content Server 2013 
og ScanJour Captia Web Client 
4.6 ved frigivelsestidspunktet.  
 
Supportmatricen er en del af the 
WorkZone Content Server 
installationsguiden. 

Beslutningstagere og  
teknikere 

ScanJour Captia Web Client 
Nyheder og ændringer fra 
version til version - Oversigt 

Dette dokument giver en 
oversigt over nyheder og 
ændringer introduceret i 
produktversioner fra 3.0 SP7 til 
seneste version. 

Nuværende og fremtidige 
brugere 
 

 

7.2. Installation og konfiguration 

 
Indledning Installations- og konfigurationsguider findes under ScanJour Dokumentation for 

hvert produkt. Målgruppen for disse guides er teknikere. 
 
 
Dokument Beskrivelse 
ScanJour WorkZone Content Server Installation 
Guide 

Denne vejledning beskriver, hvordan man 
installerer og opgraderer ScanJour WorkZone 
Content Server. 

ScanJour WorkZone Content Server Database 
Installation Guide 

Denne vejledning beskriver, hvordan man 
installerer og opgraderer WorkZone Content 
Server-databasen. 

ScanJour WorkZone Configuration Management 
Installation Guide 

Denne vejledning beskriver, hvordan man 
installerer WorkZone Configuration Management.  

ScanJour Captia Web Client Installation Guide Denne vejledning beskriver, hvordan man 
installerer ScanJour Captia Web Client.  

ScanJour WorkZone Content Server Imaging 
Installation and Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, hvordan man 
installerer og konfigurerer WorkZone Content 
Server Imaging (Serverskan). 

ScanJour WorkZone Content Server Active 
Directory Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, hvordan man 
konfigurerer og administrerer brugere, 
organisatoriske enheder og grupper i Active 
Directory og ScanJour WorkZone Content Server. 
 
Formålet er at forklare den basale konfiguration af 
organisatoriske enheder (OU), brugere og 
grupper, og at give retningslinjer i forhold til brug 
og vedligeholdelse af disse. 
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ScanJour WorkZone Content Server CPR Batch 
Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, hvordan man 
konfigurerer og bruger CPR Batch.  
 
Formålet er at sikre korrekt konfiguration af og 
brug af CPR Batch, som er en batch-integration til 
ScanJour WorkZone Content Server til håndtering 
af abonnementer fra CRS. 

ScanJour WorkZone Content Server CPR 
Integration Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, hvordan man 
konfigurerer WorkZone Content Server og 
integrerer med en service, der leverer CPR-
information online. 
 
Formålet er at sikre korrekt konfiguration af CPR-
integrationen til ScanJour WorkZone Content 
Server. 

ScanJour WorkZone Content Server CVR 
Integration Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, hvordan man 
konfigurerer CVR-integration i WorkZone Content 
Server. 
 
Formålet er at sikre, at CVR-integrationen i 
WorkZone Content Server er konfigureret korrekt. 

ScanJour WorkZone Content Server Konfiguration 
af koncernindblik Configuration Guide 

Denne vejledning beskriver, hvordan man 
konfigurerer koncernindblik.  
 
Formålet er at sikre korrekt konfiguration af 
koncernindblik for WorkZone Content Server. 

 

7.3. Brugervejledninger 

 
Indledning Der findes onlinehjælp til: 

 
 WorkZone Configuration Management 
 Captia Web Client 
 ServerSkan 

 
Onlinehjælpen åbnes fra produktet. 
 
Desuden findes der er brugervejledning til WorkZone Explorer på ScanJour 
Dokumentation. 

 
Dokument Beskrivelse Målgruppe 
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ScanJour Captia Web Client 
Online Help 

Formålet med onlinehjælpen er 
at forklare funktionaliteten for 
brugerne og gøre dem i stand til 
at bruge den engelske version af 
Captia Web Client. 
 
I Captia Web Client, klik på 
Functions > Help. 

Brugere 
 

ScanJour Captia Web Client 
Onlinehjælp 

Formålet med onlinehjælpen er 
at forklare funktionaliteten for 
brugerne og gøre dem i stand til 
at bruge den danske version af 
Captia Web Client. 
 
I Captia Web Client, klik på 
Functions > Hjælp. 

Brugere 
 

ScanJour WorkZone 
Configuration Management 
Online Help 

Formålet med onlinehjælpen er 
at gøre brugerne i stand til at 
konfigurere Captia Web Client 
ved hjælp af WorkZone 
Configuration Management.  
 
I WorkZone Configuration 
Management, klik på menuen 
Help for at åbne onlinehjælpen. 

Administratorer 
 

ServerSkan Online Help Formålet er at gøre brugere i 
stand til at benytte ServerSkan. 
 
I ServerSkan, klik på Hjælp for 
at åbne onlinehjælpen. 

Brugere 
 

WorkZone Explorer User Guide Formålet er at gøre brugere i 
stand til at benytte WorkZone 
Explorer. 
 
Se WorkZone Explorer User 
Guide  

Brugere 
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