Release 7.5

Acando AS har gleden av å presentere iKnowBase 7.5. Versjonen er
leveringsklar, og er den anbefalte versjonen for nye installasjoner.
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«Søppelbøtte» for å gjenopprette dokumenter som er slettet
Man kan nå velge at sletting av dokumenter betyr å flytte dem til en «søppelbøtte», i
stedet for at de umiddelbart slettes fra databasen. Dokumenter som ligger i søppelbøtten
vises i en ny side i ContentStudio, hvor de kan gjenopprettes eller slettes helt.
Funksjonen konfigureres per dokumenttype, sammen med en angivelse av hvor lenge
slettede dokumenter skal ligge i søppelbøtten før de automatisk slettes helt.

Ny endringshistorikk for å spore endringer
Man kan nå enkelt slå på endringshistorikk for dokumenter. Endringshistorikken tas vare
på i en egen tabell som vises på en ny side i ContentStudio.
Funksjonen konfigureres via eventrammeverket i iKnowBase, og kan aktiveres for alle
eller bare enkeltdokumenter.

Applikasjonen «iKnowBook» for dokumentproduksjon
Den nye applikasjonen «iKnowBook» gjør det enkelt å opprette, redigere og forvalte
nettbaserte dokumenter og bøker. Applikasjonen er utviklet med et enkelt og rent HTMLgrensesnitt, og støtter inline-redigering av teksten. Løsningen har sikkerhet på
kapittelnivå, både for lese- og skriverettigheter.
«iKnowBook» er en selvstendig applikasjon, og selges separat.

Applikasjonen «Microsite» for selvbetjent sideoppsett
Den nye applikasjonen «Microsite» gjør det enkelt å opprette, redigere og forvalte egne
kampanjesider. Man oppretter enkelt egne nettsider med egen URL, velger
innholdselementer fra en ferdig palett, og skriver innholdet direkte i siden. Løsningen er
tilrettelagt for bruk uten bistand fra IT-avdelingen.
«Microsite» er en selvstendig applikasjon, og selges separat.

HTML-elementer («widgets») for iKnowBase Classic Forms
Det er nå mulig å definere “widgets” som enkelt kan gjenbrukes i ulike Forms. Dette
reduserer terskelen for å utvikle moderne HTML-komponenter, og gjør det enkelt å ta
disse i bruk i ulike skjemaer i løsningen.

