Sida 1 av 31
Daterad 2018-03-19

Nyheter i flexiteBPMS version 9.2
Fokus:
GDPR & Dataskyddsförordningen
- Sökning och editering
- Loggning, utplåning och gallring

Huvudkontor/Headoffice

Filialkontor/Branch office

Filialkontor/Branch office

FLEXEUROPE AB

FLEXEUROPE AB

FLEXEUROPE AB

Åsvägen 30, P.O. Box 221
SE-891 25 Örnsköldsvik, Sweden

Kungsholmsgatan 10, 4 vån
SE-112 27 Stockholm, Sweden

Gauffinska Gården
Östra Storgatan 26
SE-291 31 Kristianstad, Sweden

Generell information/General info
Phone: +46 (0) 660-29 95 00
E-mail: info@flexite.com
Web: www.flexite.com
Vat nr: SE556626-602801

Sida 2 av 31
Daterad 2018-03-19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

INLEDNING .............................................................................................................................................. 4
1.1 REKOMMENDATION ATT UPPGRADERA TILL VERSION 9.2 ...................................................................... 5
1.1.1
Om kommande builds av version 9.2 .............................................................................................. 5
1.2 REKOMMENDATION OM FLEXITE GDPR-UTBILDNING ............................................................................. 5
1.2.1
Innehåll i flexite GDPR utbildning .................................................................................................... 6
2
STÖDJA KUNDENS GDPR UPPFYLLNAD MED FLEXITE .............................................................................. 7
2.1 NYA FUNKTIONER KRING SÖKNING OCH EDITERING................................................................................ 7
2.1.1
Sökning ............................................................................................................................................ 7
2.1.2
Editering direkt i detaljvyn .............................................................................................................. 9
2.1.3
Nya rättighetsinställningar ........................................................................................................... 10
2.1.4
Automatiskt skapade GDPR rättighetsgrupper ............................................................................. 10
2.2 ATTRIBUTBASERAD GALLRING ................................................................................................................ 11
2.2.1
Utökade möjligheter i gallringskonfiguration ............................................................................... 12
2.2.2
Export av gallringsregler ............................................................................................................... 13
2.2.3
Manuell tvångsstart av gallring .................................................................................................... 13
2.2.4
Loggning av ändringar i gallringskonfiguration ............................................................................ 13
2.2.5
Loggning av utförd gallring i detaljvy och ärendelogg .................................................................. 14
2.3 UTÖKADE LOGGNINGSFUNKTIONER ...................................................................................................... 15
2.3.1
Utökad loggning i ärendelogg i flexiteWEB ................................................................................... 15
2.3.2
Loggning i flexiteCLIENT ................................................................................................................ 16
2.3.3
Användarsessioner ........................................................................................................................ 17
2.3.4
Registreringar ................................................................................................................................ 17
2.3.5
Auktoriseringsändringar ................................................................................................................ 18
2.3.6
Sökningar....................................................................................................................................... 18
2.3.7
Processändringar ........................................................................................................................... 19
2.4 SAMLAD KONFIGURATION AV LOGGNING OCH UTPLÅNING ................................................................. 20
2.4.1
Inställningar för Loggning och automatisk borttagning ............................................................... 20
2.5 ÖVRIGA GDPR RELATERADE FUNKTIONER ............................................................................................. 24
2.5.1
Hantering av utkast ....................................................................................................................... 24
2.5.2
Förändringar kring integrationer .................................................................................................. 24
3
ALLMÄNNA NYHETER ............................................................................................................................ 25
3.1 FLEXITEWEB ............................................................................................................................................ 25
3.1.1
Formulär ........................................................................................................................................ 25
3.1.2
Mitt ansvar .................................................................................................................................... 25
3.1.3
Lista filtrera och Avancerad statistik ............................................................................................. 25
3.1.4
Avancerad statistik ........................................................................................................................ 25
3.2 ANVÄNDNING ......................................................................................................................................... 26
3.2.1
Nya processmöjligheter för integrationer ..................................................................................... 26
3.2.2
Länkar i e-post ............................................................................................................................... 27
3.3 FLEXITECLIENT......................................................................................................................................... 28
3.3.1
Ta bort process .............................................................................................................................. 28
3.3.2
Förenklad integrationshantering................................................................................................... 28
3.3.3
Formulärdesign ............................................................................................................................. 28
3.4 TEKNIK..................................................................................................................................................... 30
3.4.1
Kompabilitet med SQL versioner ................................................................................................... 30
3.4.2
Förenklad hantering av uppstart ................................................................................................... 30
3.4.3
Ökad driftsäkerhet ........................................................................................................................ 30
3.5 INTEGRATIONER ..................................................................................................................................... 30
3.5.1
Åtkomst till ärenden via url-länk ................................................................................................... 30

Huvudkontor/Headoffice

Filialkontor/Branch office

Filialkontor/Branch office

FLEXEUROPE AB

FLEXEUROPE AB

FLEXEUROPE AB

Åsvägen 30, P.O. Box 221
SE-891 25 Örnsköldsvik, Sweden

Kungsholmsgatan 10, 4 vån
SE-112 27 Stockholm, Sweden

Gauffinska Gården
Östra Storgatan 26
SE-291 31 Kristianstad, Sweden

Generell information/General info
Phone: +46 (0) 660-29 95 00
E-mail: info@flexite.com
Web: www.flexite.com
Vat nr: SE556626-602801

Sida 3 av 31
Daterad 2018-03-19

3.5.2
Ändrad hantering för E-ID autentisering och signering ................................................................. 30
3.6 ÖVRIGT .................................................................................................................................................... 31
3.6.1
2c8 integration/kompabilitet ........................................................................................................ 31
3.6.2
Rapporter ...................................................................................................................................... 31
3.6.3
flexiteSURVEY ................................................................................................................................ 31

Huvudkontor/Headoffice

Filialkontor/Branch office

Filialkontor/Branch office

FLEXEUROPE AB

FLEXEUROPE AB

FLEXEUROPE AB

Åsvägen 30, P.O. Box 221
SE-891 25 Örnsköldsvik, Sweden

Kungsholmsgatan 10, 4 vån
SE-112 27 Stockholm, Sweden

Gauffinska Gården
Östra Storgatan 26
SE-291 31 Kristianstad, Sweden

Generell information/General info
Phone: +46 (0) 660-29 95 00
E-mail: info@flexite.com
Web: www.flexite.com
Vat nr: SE556626-602801

Sida 4 av 31
Daterad 2018-03-19

1

Inledning

Vid flexiteBPMS Inspiration Days i samband med Flexeuropes 15-årsjubileum i Örnsköldsvik
i maj 2017, lanserades flexite version 9.1 (9.1.20). Snart därefter startade arbetet med
utveckling av version 9.2. Delar av arbetet med 9.2 släpptes under hösten 2017 med
arbetsnamnet 9.1.24. som flertalet kunder har uppgraderat till.
Version 9.2 (9.2.0) släpptes för test under februari 2018 och finns nu från 19/3 klar för
användning hos kunder i produktion.
Version 9.2 innehåller främst stora förändringar och förbättringar för att hjälpa stödja kunders
uppfyllnad av den nya GDPR-lagstiftningen.
Den 25 maj ersätts personuppguftslagen (PUL), av GDPR (General Data Protection
Regulation), även kallad Dataskyddsförordningen. Kortfattat innebär GDPR att ni som sparar
eller på annat sätt hanterar personuppgifter måste vara väl medvetna om och ha rutiner för hur
ni hanterar personinformation i er verksamhet.
För att följa GDPR behöver ni, för respektive system, se över hur ni hanterar personuppgifter.
Endast data som lagligt får samlas in och som verkligen behövs för att utföra ärenden får
sparas. Det inkluderar processer som körs med flexite samt drift och driftskonfiguration av
flexite. Läs mer om GDPR via länken nedan:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
I system där personuppgifter behandlas, vilket är i princip alla flexite-system, så är version
9.2 en förutsättning för att stödja och kunna tillgodose de nya lagkraven i GDPR.
Beroende på omfattningen av personuppgiftshantering i systemet, så kan även äldre
flexiteversioner tillgodose kraven enligt GDPR, men då med behov av konsultinsatser i
driftsmiljö i kombination med speciallösningar som skriptkörningar i databas etc. för att
heltäckande kunna hantera t.ex. förfrågningar och utplåning.
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1.1

Rekommendation att uppgradera till version 9.2

Flexeuropes starka rekommendation är att samtliga kunder skall uppgradera till flexite version
9.2 oavsett vilken tidigare version man har. Vid uppgraderingen till flexite version 9.2 bör
även en del justeringar/ingrepp göras i driftsmiljön och systemkonfiguration, vilket medför att
några ytterligare aktiviteter krävs i uppgraderingsarbetet jämfört med ordinarie
uppgraderingar. Kontakta Flexeuropes tekniska konsulter vid evt. frågor kring detta.
Beroende på specifik användning i varje enskilt kundsystem, kan det efter uppgradering
behövas översyn av processer, konfiguration, integrationer m.m. för att systemanvändningen
skall följa vad som stipuleras i GDPR-lagstiftningen. Sådana förändringar ansvarar kunden
själv för, men Flexeurope kan vara behjälpliga med konsultresurser.
1.1.1

Om kommande builds av version 9.2

För närvarande levereras version 9.2 (9205). Löpande utveckling av ytterligare förändringar
och förbättringar främst mht GDPR pågår och vi planerar att släppa ytterligare en eller
eventuellt två builds av version 9.2 innan sommaren 2018.

1.2

Rekommendation om flexite GDPR-utbildning

För att underlätta och stödja ert arbete med anpassningar för GDPR, har Flexeurope har tagit
fram en särskild utbildning med ett genomarbetat utbildningsmaterial.
Flexeurope rekommenderar kontaktpersoner som arbetar med administration,
processutveckling och/eller drift kring flexite att genomgå utbildningen
GDPR-utbildningen ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att säkra att ert
flexite-användande möter de krav som GDPR ställer. Du får riktlinjer för att skydda
individens och systemägarens integritet och hur ni minskar komplexiteten vid hantering av
individers rättigheter i flexite kring GDPR. Det är viktigt att du har den kompetens och
kunskap du behöver för att säkra att ert flexite-användande möter de krav som GDPR ställer.
Under en heldag får du genomgång av metodik med riktlinjer och rekommendationer kring
rutiner, anpassningar, konfiguration och drift som kan appliceras vid införande och underhåll
under ert flexite-systems livscykel. Dessutom får du utbildningsmaterial och vår anpassade
metodik för att säkra användningen av flexite för GDPR med dig hem.
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1.2.1

Innehåll i flexite GDPR utbildning

Utbildningen består av två huvuddelar:
Arbetssätt för GDPR-projektet för att initialt säkerställa lagefterlevnad
Pass 1 - Indata
- Inledning om vad GDPR innebär och den registrerades rättigheter
- Metodik för att analysera vilka behov och lagliga krav som finns på det data processen
behöver/samlar in.
- Arbetssätt för att se över och vid behov justera vilken data som samlas in i proceser som
körs med flexite
- Hantering av fall där processer/datakällor har olika behov
Pass 2 - Datalagring
- Gallring för att minska risken att lagra känslig personinformation längre än absolut
nödvändigt.
- Systemfunktioner och konfiguration kring loggning
- Systemfunktioner för automatisk utplåning av ärenden
- Säkerhetskopiering generellt och vid begäran om borttagning av individ
Rutiner och funktioner för att säkerställa kontinuerlig lagefterlevnad i
systemförvaltningen över tid
Pass 3 – Hantering av förfrågningar
- Registerutdrag, att bli bortglömd, rättelse, begränsning och dataportabilitet
Pass 4 – Dataåtkomst
- Genomgång av rättigheter för användare och administratörer i flexite
- Tips kring hantering av rättigheter för systemets driftsmiljö

Kommande tillfällen:
17 april, 18 april
Läs mer om flexite GDPR-utbildning
https://www.flexite.com/sv/gdpr
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2

Stödja kundens GDPR uppfyllnad med flexite

2.1

Nya funktioner kring sökning och editering

2.1.1

Sökning

Sökfunktionen som nås från menyn har fått utökad funktionalitet och stödjer numer också
sökning i fler data/komponenttyper såsom feedbackkomponent, rapportmottagarkomponent
och meddelanden. Sökfunktionen stödjer också att söka i historiska värden och temporär data
i det fall användare ur GDPR-perspektiv tilldelats särskilda rättigheter för detta:

Sökning kan också göras med mer komplicerade sökbegrepp med ”&” för OCH samt ”|” för
ELLER. OCH avser att två ord skall stå inom ett och samma fält Ex ”Olle Holm” medan
ELLER gäller inom hela ärendet. Dessutom har träfflistan fått ett nytt utseende för att bli
tydligare.
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Nytt är också att sökträffarna även markeras i detaljvyn, där gul färg avser ”träff”.
I kapitel 2.1.2 beskrivs nyheten med stöd för redigering av värden direkt i detaljvyn för att
möjliggöra att användare med särskild rättighet i GDPR-perspektiv, utan beroende av
processens utformning, kan utföra t.ex. rättningar och borttagning av personuppgifter.
Redigerbara träffar markeras med blå färg.

Observera att relevanta rättighetsinställningar krävs för att styra vilka användare som har rätt
att söka på vilka attribut.
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2.1.2

Editering direkt i detaljvyn

Stöd finns nu för redigering av värden direkt i detaljvyn för att möjliggöra att användare med
särskild rättighet i GDPR-perspektiv, utan beroende av processens utformning, kan utföra
t.ex. rättningar och borttagning av personuppgifter. Redigerbara träffar från sökning markeras
med blå färg.

Redigering genomförs genom att klicka i fältet som markerats, utföra redigeringen och spara
ändringen.

Vid denna typ av redigering sparas INTE det ursprungliga värdet, utan redigeringen är avsedd
att användas ur GDPR-perspektiv då det inte skall finnas spår av vad som stått i fältet innan
ändring. Däremot loggas att det gjorts en redigering och av vem:

Stöd finns även för att via detaljvyn ta bort eller ersätta bifogade filer:

Alernativt spara ned alla filer bifogade till ärendet för att redigera/bedöma från mapp i
filhantering istället för att hantera dem en och en i ärendet:
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2.1.3

Nya rättighetsinställningar

Sök
I rättighetsgrupper under ”Sök” finns en ny inställning för att tillåta sökning i historik och
temporära värden. Under Sök/Attribut finns en ny rättighetsinställning för att tillåta sökning i
Meddelanden. Sökfunktionen är också utökad så att sökning även sker på text/e-postadresser
som finns i feedbackkomponenter och rapportmottagarkomponenter. Inställningar för att
addera dessa för sökning behöver göras i rättighetsinställningar. Vid automatiskt skapade
GDPR rättighetsgrupper nedan ingår dessa attribut som standard.
Editera
I rättighetsgrupper under ”Operationer” finns ett nytt val för att aktivera möjligheten att
redigera direkt i detaljvyn. Observera att funktionen endast är avsedd att använda ut GDPRperspektiv för att utplåna eller ersätta ärendeinnehåll utan återställningsmöjlighet. Funktionen
påverkar alla fritext-attribut samt meddelanden och bifogade filer.
2.1.4

Automatiskt skapade GDPR rättighetsgrupper

Vid uppgradering till version 9.2 skapas automatiskt en GDPR-rättighetsgrupp på respektive
organisationsnivå där det finns processer skapade. Vid flera företag och/eller arbetsställen
med egna processer skapas en rättighetsgrupp per organisationsdel som har processer. GDPRrättighetsgrupper får automatiskt relevanta rättigheter för alla processer och alla attribut som
finns under organisationsnivån ifråga.

Genom att tilldela medlem/medlemmar till gruppen får dessa användare de rättigheter som
krävs för att arbeta med förfrågningar för processen/processerna ifråga enligt GDPR,
t.ex. registerutdrag, utplåning och rättelser.
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2.2

Attributbaserad gallring

I tidigare versioner har s.k. processbaserad gallring tillämpats, vilket innebär att gallring
hanteras med faktiska aktiviteter i processen där gallring utförs av flexites processmotor.
Från version 9.1 har detta kompletterats med en ny gallringsfunktion som benämns
”Attributbaserad gallring”. Det innebär att gallringsfunktionen kan konfigureras utan hänsyn,
oberoende av hur processen är utformad. Gallringsfunktionen har succesivt byggts ut och
förbättrats i builds 9.1.20. och 9.1.24 och betraktas som fullständig i version 9.2.
Flexeurope rekommenderar att i system som tillämpar den äldre processbaserade gallringen,
ska denna ersättas med den nya attributbaserade gallringen. För detta krävs ett konsultprojekt
där befintlig gallringsfunktion analyseras och återkonfigureras på samma sätt eller med andra
givna parametrar/regler i den nya gallringsfunktionen. I samband med detta rekommenderas
också en noggrann översyn av gallringsregler(vad som gallras) och evt. förnyade
gallringsbeslut mht GDPR-lagstiftningens hårdare krav kring definitionen av vad som utgör
en personuppgift. Mht detta rekommenderas att även ärenden som tidigare gallrats återgallras
efter hårdare angivna gallringsregler.
Konfiguration av gallring nås av databasadministratör via flexiteCLIENT:

Gallring kan schemaläggas att köras t.ex. varje dag, varje vecka eller varje månad.
Gallring kan konfigureras om historik skall gallras eller inte. Flexeuropes rekommendation är
att historik alltid skall gallras för att hindra spårbarhet av information som gallrats.
OBSERVERA
Gallring utplånar information och gallrad information är ej möjlig att återställa!
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2.2.1

Utökade möjligheter i gallringskonfiguration

Då gallringsbehovet antas bli mer omfattande mht GDPR, kan flera gallringsuppgifter krävas
för att täcka behovet. Vid flera gallringsuppgifter finns i version 9.2 en automatisk
köhantering av gallringsuppgifter så att flera gallringsuppgifter kan köras under samma
tidsintervall nattetid.
Den nya attributbaserade gallringen stödjer också gallring av filer som bifogats till ett ärende
via den generella bifoga-fil möjligheten för handläggare (tidigare gallring har hanterat endast
bifogade filer i formulär). Den nya gallringsfunktionen stödjer också gallring av innehåll i
meddelanden.

Nytt i 9.2 är också att gallring kan konfigureras att triggas vid ankomst till någon av
slutaktiviteterna. Tidigare krävdes en gallringstask per slutaktivitet.
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2.2.2

Export av gallringsregler

Från respektive gallringstask finns möjlighet att exportera en lista över
gallringskonfigurationen för att bearbeta och analysera vidare i t.ex. Microsoft Excel:

2.2.3

Manuell tvångsstart av gallring

Från version 9.2 finns också möjlighet till manuell tvångsstart av gallring av enstaka ärenden.
Detta kan tillämpas i det fall gallring av utvalt/utvalda ärenden behöver utföras tidigare än
ordinarie gallringstider.

Vid manuell gallring anges aktuellt rapportnummer som skall gallras enligt gallringstaskens
givna gallringsregler. Vid flera ärenden med samma ärendenummer (t.ex. när parallella
nummerserier tillämpas för olika företag) kan administratören se vilket som är rätt ärende att
gallra i en tabell där detaljvyn för respektive ärende kan nås:

2.2.4

Loggning av ändringar i gallringskonfiguration

Systemet loggar automatiskt ändringar som görs i gallringskonfigurationen för att underlätta
spårbarhet och undersökningar:
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2.2.5

Loggning av utförd gallring i detaljvy och ärendelogg

Vid gallring ersätts befintligt värde med det värde som konfigurerats i
gallringsinställningarna. Detta gäller både för värden och bifogade filer:

I ärendelogg som tillhör respektive ärende visas uppgifter om vilka fält som gallrats:
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2.3

Utökade loggningsfunktioner

Loggar och konfigurering av loggar är tillgängligt för Databasadministratörer i
flexiteCLIENT. Åtkomst till loggar sker under fliken ”System” i flexiteCLIENT.

2.3.1

Utökad loggning i ärendelogg i flexiteWEB

Ärendeloggen i flexiteWEB loggar numera även all e-post som skickats, värden som editerats
i detaljvyn samt utförd gallring.
Vid gallring och editering sparas/visas ej uppgifter om det tidigare värdet då det inte får
finnas kvar mht GDPR.
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2.3.2

Loggning i flexiteCLIENT

Från 9.0 och framåt har succesivt adderats utökade loggningsfunktioner. Loggar och
konfiguration av loggning är åtkomligt endast för databasadministratör. Från version 9.2 finns
loggning av följande:






Användarsessioner
Registreringar
Auktoriseringsändringar
Sökningar
Processändringar

Inom Auktoriseringsändringar och Processändringar finns fortfarande enstaka funktioner som
inte loggas. För att få loggning heltäckande utvecklas detta för närvarande och planeras klart i
senare build av version 9.2.
För samtliga loggar finns stöd att manuellt exportera utvalt logginnehåll till Excel, Word,
Html och/eller textfil med CSV-separering.
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2.3.3

Användarsessioner

Loggning av användarsessioner avser inloggning, misslyckade inloggningsförsök samt
utloggning. I loggen förekommer personuppgifter avseende användarnamn och IP-adress.

2.3.4

Registreringar

Loggning av registreringar avser när användare t.ex. läst, skrivit, ändrat, sökt, tagit bort eller
skickat e-post från ärenden. I loggen förekommer personuppgifter i form av användarnamn.
Filtrering kan ske för att erhålla samtliga händelser på ett specifikt ärende:

Dessutom finns ärendeoberoende filtreringsmöjlighet för olika händelsetyper. Syftet är att
kunna upptäcka missbruk t.ex. vad avser läsning av innehåll i ärenden.
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2.3.5

Auktoriseringsändringar

Loggning avseende auktorisationsändringar loggar användare som läggs till eller tas bort från
rättighetsgrupper, skapandet av nya rättighetsgrupper, borttagning av rättighetsgrupper och
ändringar av innehåll i rättighetsgrupper. Syftet är att upptäcka misstag eller missbruk vad
avser tilldelning av användarrättigheter.
I loggen förekommer personuppgifter avseende användarnamn som i detta fall innebär den
administratör som gjort ändringen samt användarnamn med avseende på den/de specifika
flexiteanvändare som påverkats av utförd rättighetsändring. För att loggen skall fylla syfte
avseende spårbarhet, rekommenderas att använda personliga administratörskonton.

2.3.6

Sökningar

Loggning avseende sökningar loggar alla sökningar som görs med uppgifter om vilket
sökvillkor som använts och vilken träffbild som erhållits som sökresultat. Syftet är att
upptäcka eventuellt missbruk avseende sökningar på t.ex. personuppgifter i ärenden. Loggen
innehåller personuppgifter avseende användarnamn som gjort sökningen samt det sökvillkor
som använts t.ex. vid fritextsökning.
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2.3.7

Processändringar

Loggning avseende processändringar loggar de flesta (ej heltäckande) ändringar som görs i
process(er) av administratören i flexiteCLIENT. Loggning vid import av processmodell
planeras att utökas i senare build av version 9.2. Loggen fyller syfte främst vid
undersökningar av oönskade ändringar där man vill utröna vad som förändrats eller lagts till
av vem och när.
I loggen förekommer personuppgifter avseende användarnamn på den administratör som gjort
ändringen ifråga. För att loggen skall fylla syfte avseende spårbarhet, rekommenderas att
använda personliga administratörskonton.
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2.4

Samlad konfiguration av loggning och utplåning

Loggar och administration av loggar är endast tillgängligt för databasadministratör.
2.4.1

Inställningar för Loggning och automatisk borttagning

Inställningar för loggning och automatisk borttagning har tidigare varit utspridda på flera
ställen i flexiteCLIENT. Dessa har nu samlats på ett och samma ställe under ”Loggning och
automatisk borttagning”. Dessutom har ytterligare funktionalitet lagts till vad avser
automatisk utplåning av loggar.

Från version 9.2 gör flexites processmotor automatiskt arkivering av loggar från processmotor
och integrationer varje natt till en särskild mapp och nya loggfiler skapas för varje dygn. Detta
dels för att spara utrymme på server och dels för att flera loggar kan innehålla
personuppgifter. Konfiguration finns för att styra automatisk utplåning av arkiverade loggar.
Loggning avseende processmotor och integrationer (DLL-loggar), skrivs endast till textfiler
på server och automatisk radering avser radering av arkiverade textfiler efter konfigurerad tid:
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Utöver loggning från flexites processmotor och integrationer som loggas i textfiler på server
ovan, finns utökade loggningsfunktioner avseende systemanvändning och systemförändringar
som loggas i flexite-databasen.
Funktioner som har grå text innebär att funktionen inte kan påverkas av användare i
nuvarande build. Justeringar av detta kommer i senare builds av version 9.2.

Radera automatiskt avser automatisk radering av den loggning som utförs i flexite-databasen.
För registreringar finns ej möjlighet till automatisk radering.
Exportera automatiskt innebär att flexite, utöver databasloggningen, gör en automatisk export
till textfil i en förkonfigurerad katalog som sedan kan läsas med externa loggnings- eller
bevakningsverktyg som t.ex. Splunk.
Ytterligare arbete pågår kring dessa funktioner och de beräknas slutförda i senare build av
version 9.2.
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För att nå flikarna Automatisk borttagning och E-postloggning krävs att flexiteCLIENT
startas med särskild switch. Kontakta alltid Flexeuropes tekniker innan arbete med
ändringar under denna inställning!
Automatisk utplåning av avslutade ärenden innebär möjlighet att per process konfigurera att
ärenden automatiskt, i sin helhet utan spår, skall utplånas efter konfigurerad tid, ex 1 år.
I senare build av version 9.2, troligen under maj 2018, kommer funktionen för automatisk
utplåning att justeras så att den behåller uppgift om ärendenummer, registreringsdatum samt
loggning av datum och tid för automatisk utplåning, vilket ger spårbarhet av genomförd
utplåning. OBS! utplåning är oåterkallelig och utplånade ärenden kan inte återställas.

När ärenden manuellt tas bort i flexite av användare, tas ärendet inte bort i sin helhet utan
markeras endast med en flagga i databasen som ”borttaget”, samt en notering från användaren
som valt att ta bort ärendet. Detta för att ha möjlighet att om ärende tagits bort av misstag, ge
möjlighet att återställa ärendet. Även sådana flaggade ärenden kan konfigureras att utplånas
automatiskt efter given tid. Denna funktionalitet planeras att förändras på liknande sätt som
automatisk utplåning av avslutade ärenden ovan.
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I flexite sparas kopior på all e-post som genererats av flexite. I version 9.2 finns nu
konfigurering av utplåning av kopior på genererad e-post samlad på samma ställen som övrig
loggning och utplåning. Syftet att spara kopior på genererad e-post är spårbarhet vid t.ex.
felaktiga mailadresser eller andra fall där e-post inte nått fram till användaren, eller vid
juridiskt spörsmål kring vilket innehåll som fanns i e-postmeddelandet ifråga. Kopior på
genererad e-post innehåller personuppgifter.
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2.5

Övriga GDPR relaterade funktioner

2.5.1

Hantering av utkast

I processdesignern under Aktivitetsegenskaper för registreringsaktivitet, finns nya
inställningar för att konfigurera automatisk utplåning av manuellt och automatiskt sparade
utkast:

2.5.2

Förändringar kring integrationer

Från version 9 och framåt har löpande justeringar och förbättringar gjorts kring stöd för
integrationer med inläsning av XML-data. Integrationen att generera ärende från e-post har
byggts om för att hanteras i serverminnet istället för genom mellanlagring på hårddisk, vilket
medför större driftsäkerhet och minskad omfattning av personuppgifter som
sparas/mellanlagras i filsystemet på server.
I build 9.1.24 har detta ytterligare kompletterats med förändring av hantering av timeout i
integrationer för ytterligare ökad driftsäkerhet. Problem vid inläsning har tidigare stoppat
inläsning med upprepade larm via e-post till DB-linkuppgiftens kontaktperson som följd.
Detta har ändrats så att inläsning i de flesta scenarion inte hindras och endast ETT mail
skickas med information till DB-linkuppgiftens kontaktperson om att XML-fil flyttats till
error-mapp.
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3

Allmänna nyheter

3.1

flexiteWEB

3.1.1

Formulär

Komponenten Rullgardin
I 9.1.24 ändrades max antal värden som kan visas i komponenten Rullgardin till 300. I version
9.2 har detta kompletterats med möjlighet att för användaren direkt i formuläret visa fler rader
genom funktionen ”Visa fler”.
Komponenter för ”Visa värde”
I ordinarie webbformulär finns behovet att Visa värde-komponenter alltid visas oavsett om de
har innehåll eller ej. I SmoothForms, där komponenter visas under varandra i en lista, fyller
Visa värde-komponenter dock i vissa fall inget behov om komponenten som värde tas ifrån
saknar innehåll. Därför finns för Visa värde-komponenter en ny inställning om komponenten
skall visas eller inte i SmoothForms i de fall den saknar innehåll. Funktionen kom som hotfix
även till 9.1.24.
3.1.2

Mitt ansvar

Rapportutskrift för ansvariga
I SmoothForms finns nu möjlighet att skriva ut rapport från Mitt ansvar när det öppnas från
länk i e-post.
Gruppaccept/Gruppkvittering
Funktionen för accept av flera markerade ärenden i grupp kom i version 9 och har löpande
förbättrats. I version 9.2 finns kontroll vid kvittering för att hindra att annan användare än den
som har accepterat ärendegruppen, kvitterar enskilt ärende.
3.1.3

Lista filtrera och Avancerad statistik

Arbete sker löpande med att förändra och förbättra de termer som används i systemet. Som
exempel har det statiska attributet ”Aktivitet” i Lista/filtrera och Avancerad Statistik fått
namnet ”Nuvarande aktivitet” för att förtydliga vad filtreringen avser.
3.1.4

Avancerad statistik

I flexites sök- och statistikverktyg stöds olika attribut i flexite i olika omfattning. När ett nytt
sökverktyg utvecklas stödjs ofta initialt ett fåtal attributtyper och allt eftersom adderas stöd
för fler attribut och kombinationer.
Från version 9.2 har Avancerad statistik utökats med urvalsmöjlighet avseende,
ankomstdatum, kvitteringsdatum, kvitterad av, samt möjlighet att sätta urval per aktivitet.
Avancerad statistik har också förenklats så att urvalsparametrar från nivå 1 inte visas
förifyllda vid urval i fler nivåer.
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3.2

Användning

3.2.1

Nya processmöjligheter för integrationer

I flexite genereras rapportnummer när registrering slutförs/kvitteras. Det blir allt vanligare
med integrationsbehov även inom/under registreringsaktiviteten, varför rapportnummer och
url för ansvarslänk ibland behövs redan innan formulär fylls i och slutförts/kvitterats. Därför
har en ny funktion skapats för att möjliggöra att konfigurera en process att gå sömlöst i realtid
direkt från registrering till mellanaktivitet, utan att ha visat något formulär under registrering.
Detta medför att första registrering av data kan göras i mellanaktivitet då det redan finns
rapportnummer och url till ärendet för ansvarslänk som kan kommuniceras till andra system.
Detta stöds både i ordinarie flexiteWeb och vid arbete som inloggad användare via
registrering i e-service.
I kombination med detta finns från version 9.2 även stöd att visa/använda url till ärende, s.k.
ansvarslänk i komponent, i formuläret som kan vara synlig eller dold på formuläret. Detta
medför att ansvarslänk kan överföras till andra system via t.ex. flexites funktion för Extern
Data. Från andra system kan användare då nå och arbeta med ärende i flexite via
ansvarslänken.
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3.2.2

Länkar i e-post

I flexite är det vanligt att funktioner med en eller flera länkar tillämpas i e-post som skickas
från systemet. Konfigurering av detta sker i processdesignern under fliken E-post. Generellt
blir det allt vanligare att man vill nå fler och fler funktioner via direktlänkar i e-post. Mht
GDPR där man behöver minska mängden uppgifter inne i e-postmeddelanden så blir det än
viktigare att kunna nå information via länkar i e-post där olika typer av autentisering kan
tillämpas.
För att underlätta för användare har därför befintliga länk-funktioner kompletterats med en ny
länktyp ”Arbeta med ärende” som kan inkluderas i e-post istället för individuella länkar för
respektive funktion.
Från länken ”Arbeta med ärende” når respektive användare de relevanta funktioner som är
konfigurerade för rollen ifråga. Stöd för ett nytt makro för denna nya länktyp finns också i
HTML-mallar för e-post.

Funktionen kräver alltid inloggning vilket innebär krav på manuell eller automatisk
autentisering av användaren med användarkonto i flexite i kombination med t.ex.
lösenordsinloggning, LDAP-lösenordsverifiering, SSO, SAML inloggning eller E-tjänstekort.
Vid åtkomst via länken når användaren en begränsad ansvarsvy och detaljvyn visas som
första vy. Från vyn kan användaren beroende på rollkonfiguration arbeta vidare med ärendet
t.ex. genom att acceptera, omdirigera eller skicka meddelande.
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3.3

flexiteCLIENT

3.3.1

Ta bort process

Att ta bort en process hanteras numera av processmotorn med statusbar i flexiteCLIENT.
Detta då det kan ta lång tid och administratören i klienten kan då följa progressen.
3.3.2

Förenklad integrationshantering

Vid integrationer kan integratören behöva veta databasens id på respektive aktivitet. För att
underlätta att ta fram dessa värden visas nu databasid för respektive aktivitet inom parentes
efter aktivitetsnamnet i flexiteCLIENT.
3.3.3

Formulärdesign

Kopiera komponenter
Sedan tidigare finns stöd för att kopiera formulär inom en och samma process i flexite. Detta
har i version 9.2 utökats även med att kopiera komponenter. En eller flera komponenter kan
markeras för att kopieras och klistras in till samma eller annat formulär i samma process.
Enstaka komponent kan även direkt kopieras och klistras in som visa värde.
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Komponenten Rullgardin
Det blir allt vanligare att komponenter i flexite får stor mängd värden, särskilt i det fall
funktionen ”koppla till datakälla” tillämpas för att synkronisera komponent med/mot annat
system som datakälla.
För att underlätta administrationen laddas nu inte värden i komponenten direkt vid öppning.
Komponenten kan öppnas och hanteras utan behov av att ladda värden. Vid behov att arbeta
specifikt med värden finns funktion att klicka för att ladda komponentens värden. Funktionen
har förbättrats successivt från version 9.1.
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3.4

Teknik

3.4.1

Kompabilitet med SQL versioner

Flexite version 9.2 stödjer SQL 2016 och SQL 2017. Compability level 2014 ska användas
för databasen. Stöd för compability level 2016/2016 planeras senare under 2018 i senare build
av version 9.2.
3.4.2

Förenklad hantering av uppstart

För att underlätta vid omstart av servers där applikationsserver och databasserver kan startas
om vid olika tidpunkter, eller där databasserver tar längre tid än applikationsserver att starta
om, finns nu för processmotorn inbyggt stöd att för automatiska återförsök för anslutning mot
databasen. Detta i syfte att undvika övervakningsbehov vid t.ex. schemalagda omstarter av
servers för patchning etc.
3.4.3

Ökad driftsäkerhet

Optimeringar har gjorts i processmotorns statistiktjänst för att minska prestandabehov och
undvika att databaslåsningar uppstår vid hög belastning såsom t.ex. stora statistikuttag,
överblick och fritextsökning.

3.5

Integrationer

3.5.1

Åtkomst till ärenden via url-länk

Vid integrationer med andra system finns nu stöd att i dolt eller synligt strängfält i formulär
med makro visa url åtgärdslänk för ärendet. Länken kan därifrån med integrationer t.ex.
extern data överföras till andra system för att ge användare i andra system direktåtkomst till
ärende i flexite.
Funktionen stödjer också autentisering för åtkomst via länken på samma sätt som övrigt
åtkomst till flexite med login, ldap-löseordsverifiering, SSO via domän eller SAML vilket
säkrar att användare som använder länken är behörig.
3.5.2

Ändrad hantering för E-ID autentisering och signering

I flexite 9.2 är hanteringen av E-ID via Svensk Eidentitet ombyggd och använder numera
enhetsval för denna/annan enhet från Svensk Eidentitet. Detta medför behov av nya nycklar
från Svensk Eidentitet som måste ersättas vid uppgradering.
Dessutom är meddelanden som visas mot användaren vid verifiering av personnummer
tydliggjorda.
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3.6

Övrigt

3.6.1

2c8 integration/kompabilitet

Vid import från 2c8 porcessmodell där feedbackkomponent används för att skicka e-post, är
hanteringen i 2c8 och i flexiteCLIENT förenklad så att vid import till flexiteCLIENT sker
uppmaning att välja/koppla användare som rättigheter för utgående e-post skall tas ifrån.
3.6.2

Rapporter

I tidigare versioner har det förekommit problem med användning av kvitteringsdatum i
rapporter. Detta är nu justerat.
3.6.3

flexiteSURVEY

Tilläggmodulen flexiteSURVEY för schemalagda enkätundersökningar med
påminnelsehantering etc. som tidigare varit separat programvara för administration, är numera
inkluderad i flexiteCLIENT. Funktionen blir synlig i flexiteCLIENT i det fall kunden har fått
särskild licens och uppstartsinstruktion för flexiteSURVEY.
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