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Vinterman version 3.7.2 

Udover begyndende forbedringer og modernisering af Vintermans tekniske fundament er der, efter endt sæ-

son 2020-2021, rettet og udviklet forskellige brugerrettede funktioner. 

Du kan se alle rettelser i Vintermas loginvindue, men de væsentligste rettelser og nye tiltag kan du se ne-

denfor. 

 

 

• Ctrl + venstreklik kan igen bruges til at vælge flere elementer i de lister og tabeller hvor det giver me-

ning. 

• Det er nu muligt at multirette ruters farve 

• Der gives nu besked hvis en aktivitet ikke oprettes fordi der mangler standardhændelse 

• Hurtigere adgang til at få vist seneste foto på aktivitet via knap i Statusvinduet under fanen aktivite-

ter.   

• Der er tilføjet markeringsmulighed i vinduet ”En registrering i logbogen”, som giver mulighed for at 

medtage flere informationer fra logbogen i mails. 

• Der er kommet en mere direkte kobling mellem referenceplaner og vagtplaner for at gøre relationen 

tydeligere, lette administrationen og gøre mindre sårbar for fejlindtastninger. Der er bl.a. nu en ”drop 

down” boks i referenceplanen hvor vagthold vælges og antallet af nødvendige felter i vagtplanen er 

reduceret. 

• Herudover:  

o Under ”Vælg” i referenceplan-vinduet kan der nu sorteres efter alle kolonner. 

o Under ”Vælg” i referenceplan-vinduet findes nu kolonner for vagthold. 

o I referenceplan-vinduet er det nu muligt at lave multiret på vagthold. 

• Formatet fra dagseddel ”Manuel bemrk/Timefordeling” kan nu vælges til automatisk afsendelse 

• Bruger kan nu selv nulstille sit kodeord direkte fra Vinterman login-vindue via ”Glemt kodeord?”, 

hvorefter bruger modtager mail oplysninger. 

• Nøgletalssystem er udvidet til at fordele vægtning på vejklasser, når ruter er sammensat af ruter 

med forskellige vejklasser 

• Det er nu muligt at sortere på Udkalds ID i logbogsoversigten 

• Mulighed for varsling (sms/mail) om kommende udkald via ”Send fællesbesked” i Udkaldsfanen i sta-

tusvinduet. 


