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Statusvindue for massehandlinger
En handling som Skift placering (eller andre lignende handlinger) kan tage noget
tid, afhængigt af antallet af poster der flyttes. Derfor vises der nu et
statusvindue:

Når handlingen er færdig, vises en oversigt over den afsluttede handling:
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Opret en ny gemt søgning fra Avanceret søgningsfanen
Det er nu muligt at oprette en gemt søgning fra avanceret søgningsfanen. Vælg
en tidligere foretaget søgning på sæt listen. Klik på Opret gemt søgning og giv
din søgning en titel:
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Vælg et foretrukket billede
Hvis du har tilknyttet flere billeder til en genstand, er det nu muligt at vælge et
foretrukket billede - uden at skulle skifte rækkefølgen. Sæt posten i
redigeringstilstand og højreklik på det billede, der ønskes som det foretrukne:

Vælg Foretrukket billede. Det valgte felt vil nu skifte farve til lysegrå, da posten
stadig er i redigeringstilstand, og endnu ikke gemt.

Når posten er gemt, vil teksten skifte til FED, for at indikerer at dette nu er det
foretrukne billede.
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Der kan kun vælges ét foretrukket billede per post. Du kan enten vælge at
fjerne foretrukket billede, eller at vælge et andet som foretrukket.

Datasprog er flyttet til hovedmenuen
Data sprogs drop-down menuen er flyttet fra topmenuen til hovedmenuen i
venstre side.
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Bemærk at data i et flersproget felt stadig kan redigeres (uden at ændre data
sproget i hovedmenuen) ved at benytte Rediger flersprogede tekster ikonet, når
posten er i redigeringstilstand:

Tjek antal (under søgninger)
En ny funktion er blevet implementeret under søgninger. Denne funktion gør, at
du nu kan tjekke antallet af poster, der findes i den søgning, du skal til at
foretage, før du rent faktisk udfører søgningen.
Dette kan gøres i både standard og avanceret søgning.
Udfyld søgekriterierne og tryk på Tjek antal
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Opret nye poster med egne skabeloner
Denne nye funktionalitet giver dig mulighed for at oprette en kopi af en hvilken
som helst post, og gemme den som en skabelon, der indeholder alle data fra
”base-post”. Derefter kan du i stedet for at oprette en ny (tom) post, vælge den
tidligere oprettede skabelon fra skabelonmenuen, for at åbne en ny post baseret
på skabelonen med alle basisregistreringsdata til stede. Du kan oprette flere
registreringsskabeloner pr. Datakilde. Denne funktionalitet kan være praktisk,
hvis du er ved at indtaste en hel række poster, som alle skal indeholde nogle
basedata som skal være ens.

Opret skabelon af nuværende post findes i den øverste menu i detaljevisningen.
Bare placer musen over ikonet for at åbne menuen. Der er 3 muligheder i
menuen.
•
Administrer skabeloner: Administrer tidligere oprettede skabeloner. Slet en eller
alle viste skabeloner.

•
Vælg Skabelon: Fra Detaljevisningen (Man behøver ikke oprette en ny tom
post først), vælg blot en tidligere oprettet skabelon, direkte fra
skabelonmenuen, for at åbne den i redigeringstilstand. Posten kan redigeres
før den gemmes.
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Bladringsmetoden i resultatliste indstillinger er nu altid sat til Én
side ad gangen
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