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Informasjon om oppgraderingen i ePhorte – meldinger om feil etc:
• DS04: pussig feilmelding i ePhorte: ved ekspedering pr mail – fra ePhorte: den påstod at
jeg bare hadde kopimottakere, og at det måtte være minst en mottaker som ikke var
kopimottaker for å kunne sende. Det er for så vidt ok, det rare var at jeg hadde en som
ikke var kopimottaker, men det så ikke ut som ePhorte klarte å registrere det når det ikke
var den øverste som var "Til"-personen. Satte øverste person som mottaker heller enn
kopimottaker, så gikk det bra. (jfr. mail 21.1.2011)
• DS03: Gjenværende feil i ny versjon: Konklusjon: Dette fungerer på tross av
feilmeldingen jfr. svar ok og endre SB og el status og alt funger så lenge saken ikke
er avsluttet.
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DS01: om ePhorte og Windows 7,office 2010: Konklusjon: Tilbake til ePhorteWeb knappen
ligger under ”Add-ins”” i Office 2010, se Arkiwiki

DS03: I den nye versjonen kan man lese dokumenter i status G fra andre enheter - i forrige
versjon ble dette ordnet. Konklusjon: Lesing av status G er kun tilgjengelig for Arkivarrollene
og ikke for SB og LD roller.
DS03: Saksbehandlersøket ”Til info (kopi)”: Her ligger fast -8, fint om dette ble endret slik at eldre
kopier kommer med: Konklusjon: Antall dager er nå øket til -21 her kan en selv skrive
inn/velge antall dager for kopier.
DS04: ønsker diskusjon om muligheter for tilgang til ePhorte utenfor UiBs område, for enkelte
ledere. Oppfølgingspunkt
Flere av DS-ene ønsker at rullegardinen i ”Søk etter” ved avansert søk endres tilbake
til ”journalposter, dokumentposter” og ikke som i dag hvor ”Saksmapper, mapper, journalposter,
dokumentposter” alltid foreslås: Oppfølgingspunkt
DS05: ”Maksimum antall poster” settes tilbake til 100 ved hver ny pålogging – kan dette endres?
Oppfølgingspunkt

Saker til orientering
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DS01: om bruk av søk i ePhorte og nyttige søk for DS-ene:
Søke etter poster som ikke har en verdi / relasjon: Ved å bruke tegnet ”-” i et felt som kriterium, vil
du få tilslag på alle poster i en tabell som ikke har relasjon til poster i en tilhørende tabell. Dette
kan f. eks brukes hvis du vil søke frem alle saksmapper (fra tabellen Noarksak) som ikke er
registrert med en tilhørende klassering Konklusjon: Alle nyttige søke-oppskrifter om DS-ene
tilegner seg kan vi tipse hverandre om.
• DS05: benytter søk etter ”dokumenter”; endrer kriterier og søker frem dokumenter som
ikke er pdf konvertert

Eventuelt
•

DS07: ved epostimport kan en sleppe å slette avsender epostadr to ganger dersom en
sletter denne i Avsender/mottaker fanen (i import-bildet) og så trykke mellomrom på
tastaturet i epost-linjen
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