
Nyheter i VisAlfa version 5



Automatisk numrering av 
Verksamhetsområden och Processer

Funktionen kan slås av och på via Inställningar i Arkivmenyn

Vid fjärde nivån ges en kontrollfråga – Vill du fortsätta 
med numreringen?

Automatnumreringen fungerar även så att importerade 
processer omnumreras och anpassas efter det verksamhets-
område de importeras till



Funktion för ut-  och incheckning av 
verksamheter

För att delegera utvecklingen av ett verksamhetsområde 
(eller en process) så gör man en utcheckning av det.

Verksamheten blir då låst i huvudprocesskartan.

När utvecklingen är klar så checkas området in igen.

Vi incheckning så återknyts de diagramreferenser som
blev brutna vid utcheckningen



Anmärkningsfält tillagt för 
Verksamhetområde och Process

Fältet ligger i tabellens anmärkningskolumn och
längst ner på det grafiska diagrammet

Fältet är avsett för att ange proveniensen hos exempelvis en 
process som är inflyttad från ett annat verksamhetsområde



Rullgardinsmeny för inläggning av 
hanteringsanvisningar

Möjliggör ensartade benämningar för hela verksamheten

Menyerna kan när som helst ändras av systemadministratören

Standardtexterna läggs default in på varje dator

Om administratören vill ändra dem så bör filen som innehåller
texterna flyttas till en gemensam enhet



Automatisk radbrytning vid 
inläggning av text i symboler

Gör det enklare att arbeta med text i symboler

Kan ge vissa övergångsproblem för äldre projekt



Några mindre förbättringar
Rubriktexten i tabellerna stannar kvar även när man skrollar
Utskriftsfunktion även för Klassificeringsstruktur och
Dokumenthanteringsplan
Inforutorna stannar kvar längre både i VisAlfa och i html.
Möjlighet att exportera eller skriva ut del av tabell
Sidotext visas inte när den saknar innehåll
Ny piltyp ”Utför aktivitet” för koppling mellan roll och aktivitet
Manuellt skapade pilar stannar i det läge vi vill ha dem
Möjlighet att ändra textposition för flera objekt samtidigt
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