
 

 

 

 

 

 

 

Release Notes – ProjectWise Browser 

 Release 2020.1 

 

 
 

Revision 
Revision Datum Författare Beskrivning 

1.0 2020-06-01 Monika Wistedt, PRtdpdn1 Gällande 

    

 

  



   

Release Notes PWBrowser - R2020.1  

 

Författare Ev. Dokument nummer Kategori 

Monika Wistedt, PRtd  Release Notes 
Dokument datum Revision Status 

2020-06-01 1.0      Gällande 

 

 

 
Sida 2 av 6 

 
  

Innehållsförteckning  
Revision .............................................................................................................................................. 1 

1 Inledning ...................................................................................................................................... 3 

 Syftet med dokumentet .......................................................................................................... 3 

 Målgrupp ................................................................................................................................. 3 

2 Release 2020.1 ............................................................................................................................ 3 

 Nytt utseende .......................................................................................................................... 3 

 Låst attributfält ........................................................................................................................ 4 

 Alla versioner av ett dokument visas ...................................................................................... 5 

 Öppna mapp ............................................................................................................................ 5 

 Thumbnails .............................................................................................................................. 6 

 PW-länk ................................................................................................................................... 6 

 Diverse buggfixar ..................................................................................................................... 6 

 

 

  

  



   

Release Notes PWBrowser - R2020.1  

 

Författare Ev. Dokument nummer Kategori 

Monika Wistedt, PRtd  Release Notes 
Dokument datum Revision Status 

2020-06-01 1.0      Gällande 

 

 

 
Sida 3 av 6 

 
  

1 Inledning 

 Syftet med dokumentet 
Syftet med detta dokument är att ge en översiktlig beskrivning av de ingående ändringar som 

gjorts i ProjectWise Browser. 

 Målgrupp 
Användare av ProjectWise Browser. 

2 Release 2020.1 
I Release 2020.1 har bl.a. följande införts: 

 Nytt utseende. 
 Attributfältet är låst så man ser attributen när scrollar ner i dokumentlistan. 
 Visa alla versioner av ett dokument. 
 Öppna mapp kan göras från ett sökresultat eller från ett Flat Set/Dokumentset. 
 Thumbnails visas för vissa filtyper. 
 Möjligheten att skapa PW länk har tagits bort, länkar i PWBrowser är under arbete. 
 Sortering av kolumner på mobila enheter 
 Diverse buggfixar. 

 Nytt utseende 

ProjectWise Browser har fått ett nytt utseende, både inloggningsrutan och applikationen har ett 

nytt utseende. 

Nya inloggningsrutan: 
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När man valt datakälla och loggat in får man nu detta utseende. 

 

Till vänster i ProjectWise Browser fönstret (1.) visas mappstrukturen och till höger i fönstret (2.) 

visas ”Dokument listan” (vyn), de attribut som visas är beroende på vilken datakälla man loggat in 

i. 

Storleken på fönstren kan justerats (        ) 

 

Med ”Bläddra” kan man dölja mappstrukturen, fönster (1.) 

 

”Klicka” för att navigera i mappstrukturer och i menyer använd inte ”högerklick”. 

 

 Låst attributfält 
Attributfältet är låst så man ser attributen när scrollar ner i dokumentlistan. 
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 Alla versioner av ett dokument visas  
Om det är ett + tecken vid ett dokument, har dokumentet flera versioner, för att se versionerna 

klicka på + 

  

 

Om man inte har behörighet att se den senaste versionen av ett dokument visas ett i  och 

informationen Det finns en nyare version som du saknar behörighet till. 

 

 Öppna mapp 
Öppna mapp kan nu göras från ett sökresultat eller ett Flat Set/Dokumentset. 

Från ett sökresultat eller i ett Flat Set/Dokumentset, klicka på de tre punkterna vid dokumentet 

och välj Visa i mapp. 
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 Thumbnails 
I menyn för egenskaper visas en miniatyr av innehållet i filen, en thumbnail. 

 

Thumbnails visas för vissa filtyper, om ingen thumbnail finns visas ikonen 

 

 

 PW-länk 
Möjligheten att skapa PW länk har tagits bort, länkar i ProjectWise Browser är under arbete och 

planeras in någon kommande release av ProjectWise Browser. 

 

 Diverse buggfixar 

 Zipfiler kan nu skapas med filnamn som innehåller ”flera” punkter. 
 
Exempel 
 
 

 State kan nu visas i ett sökresultat. 
 


