
2c8 Modeling Tool 4.3 

Release notes 



Ny funktionalitet 

• Dashboard i Modeling Tool 

– I repositoryhanteraren 

– Inne i ett repository 

– Förvaltare, granskare och godkännare (kan vara flera av alla 

roller men inte remisshantering) 

• E-postnotifiering vid statusförändring till ansvariga i workflow 

• Dela-knapp för enkel delning av modeler via epost 

• Ny editor för redigering av beskrivningar 

• Gruppering av objekt i matriser 

• Ny utforskare med utökad funktionalitet för att 

– Fördela ansvar i workflow 

– Skapa listor 

– Exportera innehåll 

 

 



Dashboard, i repositoryhanteraren 

• Direkt i repositoryhanteraren kan du numera se 

de modeller du har ett ansvar för i workflow 

oavsett vilket repository på server de finns i. 



Dashboard, inne i ett repository 

• Inne i ett repository får du en översikt på de 

modeller du har ett ansvar för i det aktuella 

repositoryt 



E-postnotifiering vid statusförändring på modell 

• En ny funktionalitet har införts där ansvariga för 

olika steg i workflow nu får e-postnotifieringar när 

en modell får ny status så att en åtgärd ska göras 



Dela-knapp i verktygsfältet 

En ny funktion för att dela modeller har införts som 

gör det enkelt att skicka modellen du tittar på via 

epost som pdf, bild eller word-dokument 



Ny editor för redigering av beskrivningar 

En ny editor har införts för att ge bättre möjlighet 

att styra utseendet på beskrivningar och texter 

 



Gruppering av objekt i matriser 

Funktionaliteten i matriser kompletteras med en möjlighet att 

gruppera objekt på matrisens axlar.  

I exemplet nedan har en matris skapats där Rollers ansvar för 

Aktiviteter visas, de senare grupperade per process: 
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Ny utforskare 

En ny utforskare som låter användaren hantera allt 

innehåll i ett repository på ett mer kraftullt sätt har 

införts. I den nya utforskaren kan man bland annat: 

• Skapa listor 

• Fördela ansvar i workflow 

• Exportera innehåll 

 

 

 



Ny utforskare - översikt 

• Utforskaren har flyttats till vänsterpanelen och 

innehåller ett antal bokmärken som ger enkel 

åtkomst olika typer av innehåll i ett repository 

 

 



Ny utforskare – Ange ansvar 

I utforskaren söker du fram modeller med enkla filter. När du sen är 

klar är det bara att markera önskade modeller och högerklicka för att 

tala om vilken workflow-roll du vill lägga på.  

I exemplet nedan har bokmärket för workflow i utforskaren öppnats 

och ett filter på modelltypen organisation angetts. Via högerklick sätts 

nu enkelt en ansvarig förvaltare för alla modeller på en gång: 

 

 



Ny utforskare – Skapa lista 

I utforskaren ställer du in ett önskat urval med enkla filter, när du sen 

är klar är det bara att spara och namnge listan.  

I exemplet nedan har bokmärket med objekt i utforskaren öppnats, 

ett filter på objekttypen roll angetts och du kan nu spara resultatet 

som en lista: 

 

 



Ny utforskare – Exportera modeller 

I utforskaren ställer du in ett önskat urval med enkla filter, när du sen 

är klar är det bara att markera hela eller delar av resultat och 

I exemplet nedan har bokmärke med modeller i utforskaren öppnats, 

ett filter på modelltypen process och Godkännare Jan Olsson angetts. 

Genom högerklick kan nu markerade modeller enkelt exporteras: 

 

 


