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1.0 Portal4U Client
1.1 Nieuwsitems
Middels de nieuwe functionaliteit Nieuwsitems kunt u bijvoorbeeld aanbiedingen, het laatste
nieuws, updates en veel meer met uw portalgebruikers delen. Het is mogelijk nieuwsitems in
categorieën te plaatsen en deze categorieën weer te koppelen aan specifieke gebruikers en/
of gebruikersgroepen. Elke categorie is als het ware een nieuwspagina. Vanuit de Portal4U
1.4 Management Tool kunt u nieuwsitems snel en eenvoudig aanmaken. Deze kunt u ook
eenvoudig synchroniseren vanuit uw ERP-systeem.

1.2 Scroll-positie
In Portal4U Management zullen overzichten, pagina’s, etc. niet meer naar het begin scrollen
wanneer er op “Opslaan” geklikt is. Door een aanpassing in de standaard configuratie zal
een pagina altijd zijn scroll-positie onthouden en behouden.

1.3 Link naar overzicht
U kunt niet alleen een link naar een formulier, maar vanaf Portal4U 1.4 ook een link naar
een overzicht definiëren. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht met alle orders, waarbij het
ordernummer een link is naar de onderliggende orderregels. Zo kunt u dus van een overzicht
doorzoomen naar een ander overzicht. In de koptekst van het onderliggende overzicht
kunt u bovendien velden uit het vorige overzicht tonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
Ordernummer. Zodoende weet de gebruiker altijd in welk overzicht hij of zij zich bevindt.

1.4 Synchronisatie referentiegroepen / gerelateerde waarden
Voorheen konden de waarden in referentiegroepen en gerelateerde velden alleen
handmatig in Portal4U Management worden ingevoerd. Dat is vanaf Portal4U 1.4 verleden
tijd. U kunt vanaf nu bijvoorbeeld een landen-referentiegroep of een artikelcode met
artikelprijs vanuit een view synchroniseren naar de “FieldRelatedValues” tabel.

1.5 Portal4U 1.4 is meertalig
Vanaf nu kunt u zelf vertalingen voor bijvoorbeeld naam of omschrijving configureren. In
de Portal4U Management tool is de optie “Taalinstellingen” toegevoegd. U kunt binnen
Instellingen > Taalinstellingen aangeven welke talen actief zijn en welke taal als “standaard
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taal” geconfigureerd is. De Client krijgt in het inlog-scherm een extra veld te zien waarin hij of
zij de gewenste taal kan kiezen. Nederlands, Duits, Engels en Frans worden vanaf Portal4U
1.4 standaard ondersteund. Als beheerder kunt u middels de Portal4U Management Tool, per
definitie bij de naam en omschrijving een vertaling ingeven. Denk hierbij aan formuliervelden,
“Referentiegroep omschrijving”, “Veldkoppeling tekst”, “Lange tekst” en een “Bericht bij lege
overview”.

1.6 Overzichten zonder gebruikersgroep koppeling opslaan
Portal4U 1.4 geeft u de mogelijkheid om informatie die voor iedereen hetzelfde is, eenmalig
op te slaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lijst met alle artikelen. In voorgaande versies
van Portal4U diende deze informatie per gebruikersgroep gesynchroniseerd te worden. Dat
is vanaf nu verleden tijd. Er hoeft namelijk nog maar 1 synchronisatie plaats te vinden en deze
data wordt aan alle gebruikers getoond. In de database betekent dit dat rijen die niet aan
een specifieke gebruikersgroep gekoppeld zijn, aan alle gebruikers getoond worden.

1.7 Integratie Reporting Services
In Portal4U 1.4 kan naast de open/iframe verbinding (welke behoorlijke implicaties voor
security met zich meebrengt) ook een integrated modus gebruikt worden. De integrated
modus biedt de mogelijkheid op een veiligere manier rapporten op te vragen. Dit is mogelijk
door gebruik te maken van het “ReportViewer” component en SQL Server 2008. Daarnaast
wordt de reportserver niet meer vanuit de web.config geconfigureerd, maar eenvoudig via
de Portal4U Management Tool. Indien u van deze integrated modus gebruik maakt om SSRS
rapporten weer te geven, is de URL van het rapport niet meer zichtbaar voor de gebruiker,
wat de beveiliging ten goede komt. Toch dient u bij de inrichting van de rapporten zelf zorg
te dragen voor voldoende beveiliging, lees hierover meer in de help-files in de Management
Tool.

1.8 Deelsynchronisatie
De optie “Gedeeltelijke Synchronisatie” maakt het mogelijk om slechts een gedeelte van de
informatie van een overzicht te synchroniseren. U koppelt bijvoorbeeld de view met alleen
die helpdesk calls die in het afgelopen uur gewijzigd zijn.
Daarmee kunt u nog sneller en vaker slechts alleen dat deel van de gegevens
synchroniseren naar de portal.
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2.0 Portal4U Management Tool
2.1 Portal4U Installer
Middels de Portal4U installer worden beide web-applicaties (Portal4U Client en de
Management Tool) en de bijbehorende database, binnen enkele minuten eenvoudig
geïnstalleerd. Dit maakt het nog makkelijker om Portal4U te installeren op uw systeem.
Tijdens deze installatie zal bij het aanmaken van een nieuwe database, automatisch een
admin-account voor de Portal4U Management Tool aangemaakt worden.

2.2 Gebruikersstatistieken
Middels de Portal4U Management Tool, binnen Gebruikers > Gebruikersstatistieken, is het
mogelijk om het aan- en afmeld gedrag van uw Portal4U gebruikers te volgen. Zodoende
kunt u precies zien wanneer en of gebruikers zich aan- danwel afgemeld hebben binnen uw
portaal.

2.3 Instellingen Orbis TaskCentre
Instellingen als de Orbis Server inloggegevens, etc. zijn vanaf Portal4U 1.4 vanuit de Portal4U
Management Tool te configureren (i.p.v. deze in het web.config bestand te plaatsen).
Zodoende is het eenvoudiger deze instellingen te onderhouden.

2.4 Detailoverzicht met tekstomloop
Door een aanpassing in Portal4U 1.4 is het mogelijk om tekstomloop in detailoverzichten te
activeren.

2.5 Documenten tonen op formulieren
Gekoppelde documenten in formulieren worden vanaf Portal4U 1.4 ook als bestandsnaam
in het upload-document veld getoond. Bij het doorzoomen van een overzicht naar een
gekoppeld formulier (denk bijvoorbeeld aan het bewerken van een Helpdesk Call), worden
de oorspronkelijk gekoppelde documenten/bestanden als hyperlink in het formulier getoond.
In het geval deze bestandsvelden bewerkbaar zijn, kan het document verwijderd worden en
middels het file-upload input veld, een nieuw document toegevoegd worden.
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2.6 Getoonde groepen
Wanneer pagina(s), groep(en) en/of subgroep(en) voor een gebruiker (in Portal4U Client)
niet getoond mogen worden, dan zal deze gebruiker ook in het gebruikersbeheer deze
pagina(s), groep(en) en/of subgroep(en) niet te zien krijgen.

2.7 Dynamisch content-type bepalen
In voorgaande versies gaf het klikken/downloaden van een document in de Portal altijd
het type text/html terug. In sommige browsers werden documenten daardoor verkeerd
weergegeven bij het openen in Portal4U. In Portal4U 1.4 wordt op basis van de extensie
van het bestand automatisch het bijbehorende MIME-type aan het te tonen document
gekoppeld waardoor dit bestand met de juiste toepassing geopend zal worden.

2.8 Niet bewerkbaar textarea veld toch scrollbaar
In sommige browsers deed zich het probleem voor dat wanneer een niet bewerkbaar
textarea veld, waarvan de content langer is dan de hoogte van het veld, niet scrollbaar was.
Dit is in Portal4U 1.4 opgelost.

2.9 Refresh Page Issue
In het geval een refresh d.m.v. “F5” wordt uitgevoerd, zal deze refresh eerder ingevoerde
regels in de nieuwe versie niet meer dupliceren. Wanneer bijvoorbeeld in een formulier met
detailformulier een regel wordt toegevoegd en de gebruiker daarna op “F5” drukt, werd in
eerdere versies de laatst ingevoerde regel nogmaals toegevoegd. Hiermee is ook het per
abuis meerdere malen klikken op de “Bewaar” button probleem, opgelost.

2.10 Error bij verborgen gekoppeld veld
Portal4U 1.4 lost de foutmelding op wanneer verborgen gekoppelde velden gebruikt
worden.

2.11 Verbergen van niet-actieve gebruikers
Middels het filter “ook inactieve gebruikers tonen” kan een beheerder aangeven of
inactieve gebruikers wel/niet getoond worden in de gebruikersinstellingen. Deze optie is in
zowel Portal4U Client Instellingen als de Portal4U Management Tool terug te vinden.
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2.12 Configuratie Exporteren/Importeren
Vanaf Portal4U 1.4 kunt u de definities van pagina’s, groepen en subgroepen (overzichten,
formulieren, e.d.) exporteren en importeren. Zo kunt u straks enkele standaard overzichten
en formulieren makkelijk vanaf onze website downloaden om deze vervolgens in uw eigen
portaal te importeren. Hierdoor kunt u nog sneller en makkelijker aan de slag met Portal4U.

2.13 Melding bij verplicht veld
Wanneer een veld voor de Portal4U Client verplicht in te voeren is, komt er vanaf Portal4U
1.4 niet alleen maar een *-icoon, maar ook een melding/waarschuwing te staan. Bijvoorbeeld
bij het invoeren van een telefoonnummer “Het invoerveld telefoonnummer, mag alleen
maar numerieke waarden bevatten”, of “Verplicht veld achternaam is niet ingevuld”.
Deze meldingen wordt geconfigureerd in “Instellingen veldvalidaties formulier” binnen de
Portal4U Management Tool.

2.14 Paginatitels Portal4U Management Tool
De verschillende paginatitels worden vanaf Portal4U 1.4 uit het General.resx bestand
gehaald. Deze titels verschijnen in de header van de browser.

2.15 Meerdere gekoppelde velden
Het is vanaf Portal4U 1.4 mogelijk om een en het zelfde gekoppelde veld op meerdere
plaatsen binnen één overzicht, formulier, etc. tegelijkertijd te gebruiken. Het aanpassen van
waarden zal dus altijd op een juiste manier plaatsvinden.

2.16 Enter-toets in detailformulieren
Wanneer een gebruiker in de Portal4U Client in een detailformulier inputveld staat en op de
“Enter”-toets drukt. Zal de betreffende regel worden opgeslagen. Het drukken op “Enter”
heeft vanaf Portal4U 1.4 dezelfde functie als het opslaan-icoon vooraan de betreffende
regel.

2.17 Kopiëren van pagina laat onjuiste naam zien
De dropdown “verplaatsen/kopiëren naar” laat nu altijd de juiste waarden/namen zien. Ook
als de naam van een pagina, groep of subgroep wordt aangepast.
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2.18 Kopiëren van groepen neemt koppeling
naar formulier onjuist mee
Als in Portal4U 1.4 een groep gekopieerd wordt naar een andere pagina, worden
automatisch de verwijzingen naar formulieren binnen deze groep aangepast naar de
nieuwe pagina/groep/subgroep. Ditzelfde geldt ook voor het verplaatsen van groepen.

2.19 Navigeren dmv pijltjes toetsen
binnen Definities beheren en Detailformulieren
Door gebruik te maken van de toetscombinatie Ctrl+↑ of Ctrl+↓, kan in de Portal4U 1.4
Management Tool eenvoudig door de verschillende regels binnen definities beheren
genavigeerd worden, dit is ook mogelijk in de detailformulieren van de Portal4U Client.
Wijzigingen worden tijdens het navigeren automatisch opgeslagen. Zo hoeft u niet eerst op
het save-icoon te klikken om vervolgens op een volgende regel op het edit-icoon te klikken.

2.20 Mogelijkheid tot tonen van tekst bij leeg overzicht
Naast het bepalen van het gedrag van een link naar een leeg overzicht, kan ook de tekst
bij een leeg overzicht bepaald worden. In de Portal4U Management Tool is daarom, binnen
Instellingen > Portal4U menu instellingen, de optie “Bericht bij lege overview” toegevoegd.
Hier kan voor alle actieve talen een tekst worden ingevoerd. Daarnaast kan ook binnen
definities beheren, per subgroep een tekst bij lege overview worden ingegeven. U kunt dus
per overzicht zelf de tekst bepalen. Deze optie vindt u terug binnen Definities beheren >
Subgroepen onder de kolom “Bericht bij lege overview”. Deze optie is alleen actief bij het
subgroeptype “overzicht”.

2.21 Bijlage in formulier niet compleet
Het uploaden van een bijlage in een formulier is aangepast. Direct na het selecteren van
het bestand wordt dit naar de server geüpload. Hierdoor zijn de problemen, dat het bestand
in sommige gevallen niet compleet naar de server verstuurd werd en het bestand na het
wijzigen van een keuzeveld in het formulier verdwenen was, opgelost.
Ook het verdwijnen van een eerder geselecteerde bijlage uit het formulier met
detailformulier, wanneer een waarde in een dropdown gekozen werd, is hiermee verholpen.
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2.22 Positie detailformulier t.o.v. het formulier
Binnen Definities beheren > Subgroepen in de Portal4U 1.4 Management Tool is een extra
instelling toegevoegd genaamd “Positie detailformulier”. Hiermee kunt de positie van het
formulier t.o.v. het gekoppelde detailformulier bepalen. D.w.z. boven (top) of onder (bottom)
het gekoppelde detailformulier.

2.23 Layout formulieren
In Portal4U 1.4 is het mogelijk om velden binnen een formulier naast elkaar i.p.v. onder
elkaar te tonen. Hierdoor kunt u de lay-out van formulieren nog beter opzetten. In de
Portal4U Management Tool is een aantal extra opties toegevoegd:
Labelpositie: Bepaal of het label links of rechts van het inputveld getoond dient te worden.
Labeluitlijing: Bepaal of het label links of rechts uitgelijnd dient te worden.
Velduitlijning: Bepaal of het inputveld links of rechts uitgelijnd dient te worden.
Breedte (kolommen): Bepaal over hoeveel kolommen het inputveld getoond
dient te worden.
Labelgrootte (kolommen): Bepaal over hoeveel kolommen het label getoond
dient te worden.
Beginkolom: Bepaal vanaf welke kolom het betreffende inputveld getoond dient te worden.
Een tabel bestaat hierbij altijd uit maximaal 4 kolommen.
Tab-index: Bepaal de volgorde van navigeren door het formulier met behulp van de Tabtoets.
Daarnaast wordt automatisch het veld met tab-index 1 geselecteerd wanneer een gebruiker
in de Portal4U Client naar het betreffende formulier navigeert. Zo kan de gebruiker direct
beginnen met het invullen van het formulier. Dit voorkomt een extra handeling van de
gebruiker door met de muis (of toetsenbord) naar het 1e veld te moeten navigeren.

2.24 Verbeterde beveiliging tegen
geautomatiseerde inlog-pogingen
Wanneer een gebruiker snel achter elkaar meerdere keren met een foutief wachtwoord
in probeert te loggen, wordt er telkens iets langer gewacht met het valideren van de inlog
gegevens. Hiermee worden programma’s die proberen gebruikersgegevens te achterhalen
door een groot aantal wachtwoorden te raden, effectief buiten de deur gehouden.

P07

2.25 Velden disablen bij type overzicht
Bij het aanmaken van een overzicht zijn verschillende opties niet van toepassing, denk
hierbij aan Taak ID en Taak Parameter Naam. Deze velden werden echter wel actief bij het
aanmaken van een overzicht. In de Management Tool van Portal4U 1.4 worden deze niet
relevante velden onzichtbaar gemaakt.

3.0 Diverse oplossingen
3.1 Menubar bij overzichten geeft
bij verticaal scrollen vreemd resultaat
Door een correctie in het StickyTable javascript, wordt de tabelheader weer juist getoond
tijdens het scrollen op een pagina.

3.2 Error in overview
Bij het maken van bijvoorbeeld een textveld met in de kolom “Hyperlink veld” een hyperlink
met in de database de waarde NULL, resulteerde in een foutmelding bij het openen van de
overview. Dit is in Portal4U 1.4 verholpen.

3.3 Foutmelding niet volledig zichtbaar
Foutmeldingen bij het ophalen van gegevens waren niet altijd volledig zichtbaar.
In Portal4U 1.4 worden de foutmeldingen altijd onder de tabel geplaatst, hiermee is dit
verholpen.

3.4 Related Field values: Error bij een leeg JA/NEE veld
Voorgaande versies van Portal4U gaven bij het leeg laten van een verplicht Ja/Nee veld
een foutmelding. Dit is in Portal4U 1.4 verholpen.

3.5 Error bij configureren van overzicht of formulier
Het verwijderen van een referentie-groep die reeds gebruikt werd in een overzicht of
formulier kon leiden tot een foutmelding bij het bewerken van dit overzicht of formulier. Dit
is opgelost in Portal4U 1.4.
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3.6 Tooltips
Binnen de Portal4U 1.4 Management Tool zijn tooltips aan de menubuttons toegevoegd.
Het met de muis over een button heengaan, resulteert in het tonen van de betreffende
menutitel.

3.7 Checkbox in edit-modus nog zichtbaar
In de Portal4U 1.4 Management Tool worden de checkboxes, links van positie, verborgen
wanneer de betreffende regel in edit-modus zit.

3.8 Tonen onderdelen blijft niet bewaard
In de nieuwe Portal4U 1.4 Management Tool is het binnen definities beheren subgroepen
mogelijk om kolommen (tijdelijk) te verbergen. Dit maakt het instellen en definiëren van de
definities overzichtelijker en sneller. Wanneer op het “oog” icoon linksboven de tabel geklikt
wordt opent een pop-up waarin de verschillende kolommen aan- en/of uitgezet kunnen
worden. Deze instellingen worden per pagina opgeslagen.

Meer informatie omtrent onze
producten en/of diensten?
Neem dan contact met ons op:

Tel: +31 (0) 40 290 1640

Orbis Software Benelux BV

Fax: +31 (0) 40 290 1649

Geldropseweg 250

Email: verkoop@orbis-software.nl

5643 TR Eindhoven, Nederland

WWW: http://www.orbis-software.nl
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