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Merknad

Oslo, 18.06.2020

Visma User Directory 15.00.0

Alle opplysninger i denne dokumentasjonen kan endres uten varsel, og utgjør ingen forpliktelse fra
produsenten.

Alt materialet i denne dokumentasjonen og i programmene den gjelder, beskyttes av lov om opphavsrett
og den inngåtte avtalen om bruksrettigheter og vedlikehold. Alle rettigheter til materialet tilfaller Visma
Software International AS. Eventuell kopiering eller mangfoldiggjøring av materialet i denne boken,
herunder tekst, vindusutseende, ikoner og metoder, er forbudt.

Som et ledd i den kontinuerlige utviklingen av systemet, kan Visma Software International AS komme til
å endre sammensetningen av pakker, moduler og funksjoner. Visma Software International AS fraskriver
seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i systemet, bortsett fra det som står tydelig beskrevet
i den gjeldende avtalen om brukerrettigheter og vedlikehold. Bruk av systemet på andre datamaskiner enn
systemet er lisensiert for er ulovlig, og vil bli rapportert til politiet. Det vil også bli stilt krav om erstatning.
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Innledning

Nyheter og forbedringer inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner, problemer som er utbedret,
og kjente problemer og begrensninger i den nye versjonen av Visma User Directory.

Det anbefales at du leser gjennom dokumentet og gjør deg kjent med de endringene som er gjort i denne
versjonen, før du tar den i bruk.

Det er særlig viktig at du leser gjennom Installasjonsveiledningen før du oppgraderer programmet.

Visma-programmers kompatibilitet
Når du installerer flere Visma produkter, må du sørge for at de er kompatible.

Visma Business produktlinjekompatibilitet

Versjonsnumre for produkter i Visma Business produktlinje følger en felles standard.

Merk:  AA.BC.D

1. AA: representerer hovedversjonen
2. BC: representerer mellomversjon
3. D: representerer en patch

Hovedversjoner distribueres vanligvis til markedet en gang i året, i juni. De to første siffer i versjonsnummeret (AA) vil
da endres . Eksempel:

• 14.00.0
• 15.00.0

Mellomversjoner eller patcher distribueres mellom to hovedversjoner. Mellomversjoner inneholder i tillegg til mindre
forbedringer, også ny funksjonalitet. Det fjerde sifferet (C) i versjonsnummeret vil da endres. Eksempel:

• 15.01.0
• 15.02.0

I enkelte tilfeller (pga. endringer i lovverk, eller andre krev) kan det være nødvendig å bryte bakoverkompatibiliteten
innenfor underversjoner. Det tredje sifferet (B) i versjonsnummeret vil da økes for å indikere dette. Eksempel:

• 15.10.0
• 15.20.0

Patcher inkluderer bare feilrettinger. Databasemodellen og grensesnittene forblir uendret. Det femte sifferet i
versjonsnummeret (D) vil da endres. Eksempel:

• 15.00.1
• 15.00.2

Visma Business, Visma Reporting, Visma Document Center, Visma ERP POS og Visma User Directory er alle en del av
Visma Business produktlinje.

Når det installeres mer enn ett av produktene i Visma Business produktlinje, må hovedversjonen av produktene være det
samme. Underversjon og patch kan imidlertid være forskjellig.

Den enkleste måten å verifisere kompatibiliteten mellom programmer i Visma Business produktlinje er å sjekke
de tre første siffrene av versjonsnummeret. Eksempel:

• 15.00.0 er kompatibel med 15.00.1 og 15.01.0, men ikke med 15.10.0



Kapittel

1
Visma User Directory 15.00.0

Emner:

• Nye funksjoner
• Endrede funksjoner
• Forbedringer

Visma User Directory 15.00.0 har nye funksjoner, endringer og
forbedringer.

Nye funksjoner i denne versjonen:

• Brukergrensesnittet i VUD er utformet på nytt i henhold til de nyeste
Visma-standardene med økt brukervennlighet og tilgjengelighet

Områder med viktige endringer:

• Oppgradert til Microsoft .NET Framework 4.8
• Erstattet Windows Internet Explorer med brukerens standardnettleser

for Visma.net-autentisering

Viktige forbedringer i denne versjonen:

• Styrket sikkerhetsalgoritme for VUD-sertifikater
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Nye funksjoner
Funksjoner som er nye i denne versjonen.

Brukergrensesnitt

VUD-redesign
VUD-brukergrensesnittet er bygd på nytt med de nyeste Visma-standardene og -funksjonene. Faner
er plassert loddrett og lister er lengre slik at flere data kan vises på samme skjerm uten behov for
sideinndeling. Dashboard er omorganisert for å passe til administrators behov, og noen funksjoner har blitt
flyttet til Innstillinger-menyen.

Nytt oppdateringsikon for lister
Et nytt oppdateringsikon er lagt til over enhetslistene slik at de kan oppdateres etter operasjoner som
oppretting av nytt element, sletting av element eller synkronisering av et element mellom Visma.net eller
andre integrasjoner.

Endrede funksjoner
Funksjoner som er endret i denne versjonen.

Visma.net-godkjenning

Den innebygde Windows Internet Explorer-nettleseren har blitt erstattet med standardnettleseren
På VUD-innloggingsbildet har den innebygde Windows Internet Explorer-nettleseren som ble brukt til
Visma.net-autentisering, blitt erstattet med standardnettleseren som er angitt for den lokale datamaskinen.
Innloggingsbilde hvor man legger inn legitimasjonen, vil vises i et vindu som åpnes i denne nettleseren.

Valideringer

Samkjørt valideringer av spesialtegn med Visma.net
VUD har samkjørt med Visma.net valideringen av følgende spesialtegn som ikke tillates i brukeres fornavn
og etternavn: \ , < , > , { , } , % og . (punktum)

Active Directory-integrasjon

Innstilling for å hindre tilgang til Active Directory-domener
Tilgangen til å søke i Active Directory-strukturen når man velger Windows-autentisering på VUD-
innloggingsbildet, har som standard blitt fjernet. Denne tilgangen kontrolleres av parameteren
"SelectWindowsUserAvailable" i VUD-konfigurasjonsfilen som har fått "false" som standardverdi.

Brukergrensesnitt

Dashboard ble omorganisert
I forbindelse med at VUD-grensesnittet ble utformet på nytt, har Dashboard blitt omorganisert.
Funksjonalitetene Import av data og Statistikk har blitt flyttet til Innstillinger-menyen, og statusmeldingene
for integrasjonene har blitt kortere.

Forbedringer
Forbedringer som er gjort i denne versjonen.
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Brukervennlighet og meldinger

Tillatelser før oppdatering av E-post serverinnstilling
En mer forståelig melding viser nå at tilgangen til E-post serverinnstilling er begrenset til medlemmer av
brukergruppen VUD superusers. Dette er synlig i Dashboard og når men velger det på Innstillinger-menyen.

Tillatelser for oppdatering av Godkjenningspolicyer
En mer forståelig melding viser nå at tilgangen til Godkjenningspolicyer er begrenset til medlemmer av
brukergruppen VUD superusers.

Bedre behandling når VUD-porter deles
Når NetTcpPortSharing-tjenesten er deaktivert, kan ikke VUDServer-tjenesten startes hvis installasjonen
bruker to delte porter. Windows Hendelsesliste vil vise en melding om avhengigheten mellom de to
tjenestene. NetTcpPortSharing-tjenesten må startes manuelt, deretter VUD-tjenesten.

Korrekt språk ved Single Sign-On
Når Single Sign-On ble brukt fra Visma Business til VUD, ble ikke språket brukeren anga ved påloggingen
til Visma Business beholdt. Dette er nå løst.

Oppdateringsproblem i E-post serverinnstilling
Når det oppstod en feilstatus i E-post serverinnstilling og man navigerte bort fra vinduet, ble ikke alle
feltene tilbakestilt. Nå blir også statusen tilbakestilt til tom.

Active Directory-integrasjon

Sletting av Innstillinger for Active Directory-server trer i kraft umiddelbart
Når Innstillinger for Active Directory-server ble slettet fra Innstillinger-menyen, trådte ikke endringen i
kraft før ved neste pålogging. Dette er nå løst.

Tekniske oppgraderinger og sikkerhetsoppgraderinger

Oppgradering til Microsoft .NET Framework 4.8
VUD har blitt oppgradert til Microsoft .NET Framework 4.8.

Forbedret krypteringsalgoritme for VUD-sertifikat
VUD har erstattet SHA1-krypteringsalgoritmen for sertifikatene med SHA512 for å styrke sikkerheten.
Kunder som bruker egendefinerte sertifikater i stedet for det selvsignerte som følger med VUD, bør også
vurdere algoritmen disse sertifikatene bruker.

Problemer ved avinstallering av VUD Management Console
Siden versjon 14.01.0 har det vært umulig å avinstallere VUD Management Console ved hjelp av Legg til
eller fjern programmer i Windows. Dette er nå løst.

Logger

Ny oppføring i Sesjonslogg
Sesjonsloggen i VUD registrerer nå også endringer i påloggingsinformasjon når et passord utløper eller et
nytt opprettes. Dette vil vises som en mislykket godkjenning etterfulgt av en vellykket pålogging.

Oppgraderinger fra ADAM

Problemer ved oppgraderinger fra tidligere ADAM-databaser
Oppgraderingen av en VUD-database som stammet fra ADAM, kunne feile når man prøvde å oppgradere
fra versjon 13.xx.x til 14.xx.x. Dette er nå løst.

Problemer etter oppgraderinger fra tidligere ADAM-databaser
Når man etter versjon 13.00.0 oppgraderte en tidligere ADAM-database, oppstod det enkelte feil i E-post
serverinnstilling og for brukere uten e-post, som er obligatoriske data i VUD. Problemet ble løst når man la
inn gyldige data, men blir nå løst som en del av oppgraderingen.
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