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1.0 Belangrijkste
nieuwe functionaliteiten
1.1 Zoekschermen voor formuliervelden toevoegen
In Portal4U V1.5 is het mogelijk om zoekentiteiten te definiëren binnen de Portal4U
Management Tool. Hiermee is een compleet nieuwe functionaliteit toegevoegd die Portal4U
nog veelzijdiger, eenvoudiger en efficiënter in het gebruik maakt. Door het gebruik van
zoekentiteiten kan een gebruiker, binnen een door u gedefinieerde lijst met gegevens
zoeken. Neem als voorbeeld het zoeken van een contactpersoon. In de Portal4U Client
kan de gebruiker in het zoekveld “Contactpersoon” op de zoekknop drukken waardoor
een zoekscherm geopende wordt. Hierin kan de gebruiker de resultaten filteren op door
u gedefinieerde velden (bv. voornaam, woonplaats, etc.), net zoals in een overzicht het
geval is. Vervolgens kan de gewenste contactpersoon uit de lijst geselecteerd worden
en gerelateerde velden in het formulier (voornaam, woonplaats, e.d.) automatisch gevuld
worden. Een ander voorbeeld is het creëren van een orderformulier waarbij de gebruiker
middels een detail formulier bij de orderregels de te bestellen artikelen kan zoeken.
Wanneer een artikel gekozen wordt, kunnen automatisch de gekoppelde prijzen, kortingen,
productcodes, etc. gevuld worden.

1.2 Registeren van nieuwe gebruikers in Portal4U
Bepaal als beheerder of nieuwe/nog onbekende gebruikers middels een aanmeldformulier
toegang tot uw portaal kunnen krijgen. U kunt in de Portal4U Management Tool zelf dit
aanmeldformulier definiëren. Wanneer een nieuwe gebruiker op de button “Nieuwe
gebruiker” klikt komt hij automatisch terecht in dit formulier. In de Portal4U Management Tool
kunt u tevens aangeven welke Orbis taak gestart dient te worden nadat de gebruiker zich
geregistreerd heeft. Dit betekent dat nieuwe gebruikers volledig automatisch toegang tot uw
portaal krijgen, zonder dat u daar omkijken naar heeft.
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1.3 Aanmelden Portal4U met Windows authenticatie
Portal4U gebruikers met een bestaand domein-account, kunnen vanaf nu ook automatisch
toegang tot uw portaal krijgen. Dit betekent dat zij niet eerst de inlogpagina te zien krijgen,
maar direct naar het dashboard worden geleid. Zeker voor medewerkersportalen biedt dit
vele voordelen. Om hiervan gebruik te maken moet er naast een instelling in de Portal4U
Management Tool ook een aantal instellingen binnen uw IIS-omgeving wijzigen. Binnen
uw IIS moet voor de Portal4U Client omgeving de Windows-verificatie ingeschakeld en
Anonieme-verificatie uitgeschakeld zijn.

2.0 Verbeteringen Portal4U
We zijn continu bezig om het gebruikersgemak binnen Portal4U te verbeteren. Hierdoor
verbeteren we niet alleen de snelheid, maar ook de mogelijkheden van Portal4U. De
belangrijkste verbeteringen op het gebied van gebruikersgemak op een rijtje:

2.1 Verbeteringen gebruikersgemak Portal4U Management Tool
2.1.1 Positie van pagina’s, groepen, subgroepen
en velden makkelijker aanpassen
Eenvoudig regels naar boven en beneden slepen en hiermee de positie van velden
automatisch aanpassen? Dat kan in Portal4U V1.5! Door op het

icoon te klikken en

vervolgens de regel naar een andere positie te verslepen volstaat om de volgorde van
pagina’s, groepen, subgroepen, referentiegroepen en zoekentiteiten aan te passen. Zo kunt
u dus nog sneller de verschillende gegevens beheren.

2.1.2 Dropdowns in de Portal4U Management Tool
In de Portal4U Management Tool was in sommige dropdowns, bijvoorbeeld bij de
synchronisatie instellingen, niet altijd alle tekst zichtbaar. We hebben de styling hiervan
aangepast zodat de informatie duidelijker zichtbaar is. Alle dropdown menu’s binnen de
Portal4U Management Tool zijn, op het gebied van styling, helemaal bijgewerkt. Informatie
binnen de dropdowns wordt vanaf nu juist en volledig getoond.
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2.1.3 Bewaren van definities in de Portal4U Management Tool
Binnen het beheren van de definities kunt u nu sneller gegevens/regels opslaan door
gebruik te maken van de Enter-toets. Staat een regel in bewerk-modus? Druk dan Enter en
de regel wordt opgeslagen. Vanzelfsprekend werkt de Enter-toets in een notitieveld zoals
gebruikelijk, met een nieuwe regel in de invoer.

2.2 Verbeteringen gebruikersgemak Portal4U Client
2.2.1 Bij toepassen of wissen van de filters in een overzicht,
paginanummer resetten.
Zodra de gebruiker binnen Portal4U de filters toepast of juist leeg maakt, zal het overzicht
standaard op pagina 1 beginnen (ook als de gebruiker zich op het moment van resetten op
een pagina hoger dan 1 bevindt).

2.2.2 Bewaren van een regel in een detailformulier
met de enter knop
In een detailformulier kan de gebruiker d.m.v. de Enter-toets de betreffende regel opslaan.
Hierdoor is het voor de gebruiker nog gemakkelijker om gegevens in de portal in te voeren.

2.2.3 Kalender icoon bij datumveld in (detail) formulier toevoegen
Door de toevoeging van een kalender-icoon in een datumveld is het voor de gebruiker van
Portal4U nog duidelijker welke invoer vereist wordt.

2.2.4 Sortering van gebruikers binnen
Gebruikersrechten in de Portal4U Client
In de Portal4U Client worden de gebruikers in het Gebruikersrechten menu voortaan
alfabetisch op Voornaam gesorteerd.
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2.3 Verbeteringen veiligheid
Veiligheid en bescherming van uw gegevens is een belangrijk punt binnen Portal4U. Daarbij
bieden we niet alleen bescherming tegen kwaadwillenden van buitenaf, maar waken we
ook over foutief gebruik binnen Portal4U. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste content die
schade aan uw systemen en gegevens kan toebrengen. De belangrijkste verbeteringen op
het gebied van veiligheid op een rijtje:

2.3.1 HTML invoer in formulieren
Het invoeren van kwaadwillende of foutieve HTML-code kan schade aan uw gegevens en/
of vervelende situaties binnen uw portaal opleveren. Door de invoer van een gebruiker bij
het opslaan van een formulier te controleren, hoeft u dat achteraf niet meer te doen.

2.4 Verbeteringen huisstijl
2.4.1 Icoon van Portal4U in de browser tonen
U wilt als bedrijf uw portaal herkenbaar maken voor uw gebruikers? Dit kon al middels
aanpassingen in de CSS. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw logo, kleuren en inlogscherm.
In Portal4U V1.5 kan dit nu ook middels een favicon icoon. Dit icoon is terug te vinden in de
adresbalk van uw browser.

2.5 Verbeteringen van de mogelijkheden binnen formulieren en
detailformulieren
Niet alleen het gebruikersgemak binnen de Portal4U Management Tool omgeving blijven
we verbeteren, maar ook Portal4U Client wordt continu verbeterd.
Dit maakt de inzetbaarheid van Portal4U steeds breder. De belangrijkste verbeteringen op
een rijtje:

2.5.1 Document velden toevoegen in detailformulier
Door de toevoeging van documentvelden in detailformulieren is het mogelijk om ook voor
regels de documentvelden te gebruiken.

P04

2.5.2 Opmaak van datum- en numerieke velden
in een (detail) formulier
Wanneer een datum- of numeriek veld in een formulier al ingevuld wordt vanuit het
overzicht, kan de opmaak van dit veld (vooraf) ingesteld worden. Deze opmaak definieert u
vanuit de Portal4U Management Tool (binnen definities beheren).

2.5.3 Opmaak van lange tekstvelden in een (detail) formulier
In sommige gevallen was een notitieveld (lange tekst/text-area veld) in een formulier niet
groot genoeg. We hebben voor dit soort velden in de definitie een instelling toegevoegd
waarmee het aantal regels van het veld opgegeven kan worden.

2.6 Verbeteringen meertaligheid van Portal4U
2.6.1 Wijzigen van de taal op het login scherm
Gebruikers van Portal4U kunnen bij het inloggen al een keuze voor de gewenste
taal maken. Afhankelijk van de instellingen binnen de Portal4U Management Tool >
Taalinstellingen en uw Portal4U Licentie is het mogelijk om het portaal in het Engels, Duits,
Frans en Nederlands aan te bieden. Wanneer de gebruiker een andere taal kiest, zal
automatisch ook de taal van het inlogscherm wijzigen.

2.6.2 Taalkeuze toevoegen in Dashboard menu
Nadat gebruikers in uw portaal zijn ingelogd, kunnen ze in het menu Dashboard > Taal een
andere taal kiezen. De beschikbare talen kunt u definiëren binnen de Portal4U Management
Tool.

2.6.3 Vertaling van referentie in overzichten / detailoverzichten
In Portal4U V1.5 worden nu ook de vertalingen voor de referentievelden in overzichten en
detailoverzichten juist in de Client getoond.
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2.7 Algemene verbeteringen
2.7.1 Foutmelding bij het verwijderen van een Nieuwsitem
Zodra een nieuwsitem bewerkt wordt, is het niet meer mogelijk dit gelijktijdig te verwijderen.
Dit kan pas nadat het item uit de “edit” modus is gehaald.

2.7.2 Standaard waarde bij synchronisatie van
referentie groepen wordt leeg gemaakt
Het is vanaf Portal4U V1.5 mogelijk om bij de synchronisatie van een referentiegroep de
standaard waarde van de groep in te stellen. Dit was al mogelijk als u zelf de waarden in de
referentiegroep beheerde, maar kan nu ook vanuit de synchronisatie meegegeven worden.
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3.0 Portal4U v1.5.1
Portal4U 1.5.1 bevat de volgende aanpassingen, verbeteringen en/of toevoegingen:
3. 1
3. 1.1

Database
Kolom “RecordId” in data tabel is aangepast van
integer naar een long
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3.1 Database
3.1.0 Kolom “RecordId” in data tabel is aangepast
van integer naar een long
Bij het veelvuldig verwijderen en opnieuw toevoegen van gegevens aan de data tabel met
behulp van de synchronisatie van Portal4U (wanneer bij een overzicht het veld IDKey niet
meegegeven wordt), wordt de waarde van het veld “RecordId” steeds groter. Dit veld was
een integer (maximale waarde ongeveer 2,1 miljard) en is aangepast naar long (maximale
waarde pakweg 4 miljard keer zo groot als die van integer).

3.2 Portal4U Management
3.2.1 Leegmaken van deel-synchronisatie instellingen
Het was niet mogelijk om bij de synchronisatie instellingen van subgroepen de tabel of
view bij “Gedeeltelijke synchronisatie” leeg te maken. Als je dit op wilde slaan werd de
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oude waarde er weer in gezet. Dit is aangepast en dit veld kan leeg gemaakt worden. Het is
overigens niet mogelijk om de view of tabel bij synchronisatie leeg te maken.

3.2.2 Opslaan “Algemene instellingen” verwijderd Taskcentre
wachtwoord
Wanneer in Portal4U bij de TaksCentre instellingen een wachtwoord opgeslagen was en
je bij de “Algemene instellingen” op opslaan drukte, werd het opgeslagen wachtwoord
leeg gemaakt. Dit is aangepast, het wachtwoord blijft behouden bij het opslaan van de
instellingen.

3.2.3 Naam van entiteiten is leeg na eerste keer bewaren
Wanneer je naar zoekentiteiten gaat dan dien je een naam in te geven en daarna te
kiezen voor veld toevoegen. Daarna wordt de regel toegevoegd en kun je de instellingen
definiëren. Echter wanneer je alleen een Portal4U licentie hebt zonder Portal4U+ dan werd
het veld “Naam” niet gevuld. Dit veld wordt nu ook bij alleen de Portal4U licentie goed
opgeslagen.

3.2.4 Formaat datums is niet vertaald
Wanneer je in een formulier een datum veld toevoegt, dan kun je het formaat selecteren
(korte datum....). Deze keuze was echter nog niet vertaald naar het Engels. De vertalingen zijn
nu toegevoegd.

3.2.5 Verbergen van het veld “Opmaak” voor Ja/Nee velden
Binnen de Portal4U Management Tool werd de dropdown “Opmaak” getoond bij Yes/No
Fields. Deze velden hebben echter geen opmaak die geselecteerd kan worden. Het veld
voor de opmaak is verborgen.

3.2.6 Gebruikersstatistieken: IP-adres is onjuist
In de Portal4U Management Tool onder Gebruikers\Gebruikersstatistieken staat een kolom
IP-adres. Je verwacht dat dit het IP-adres van de ingelogde gebruiker is, maar het leek het
IP-adres van de server te zijn. Bij het registreren van de gebruikersstatistieken wordt nu het
juiste IP-adres opgeslagen.
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3.2.7 Paginering bij onderhoud van referentie groepen toegevoegd
Binnen het configuratieonderdeel van Portal4U kan de inhoud van referentiegroepen
bekeken en aangepast worden. De data van deze referentiegroepen werd echter in een
lange lijst getoond. Bij grotere referentiegroepen duurt het laden van de pagina zeer lang.
We hebben daarom paginering toegevoegd waardoor er maar 25 referenties per pagina
getoond worden.

3.3 Portal4U Client
3.3.1 Meegegeven waarden van zoekentiteiten worden niet goed
opgeslagen bij formulieren
Binnen Portal4U bestaat de mogelijkheid om bij het aanroepen van een formulier vooraf al
waarden mee te geven, bijvoorbeeld wanneer je vanuit een overzicht naar een gekoppeld
formulier linkt. Als deze techniek gebruikt wordt bij een formulier met daarin een zoekveld,
dan werd dit veld niet goed opgeslagen in Portal4U bij het opslaan van het formulier
wanneer dit veld aangepast werd. Dit is aangepast, de waarde wordt ook na het aanpassen,
goed opgeslagen in het formulier.

3.3.2 Verschillende verbeteringen voor Portal4U+ met meerdere
pagina’s
Na update van Portal4U naar versie 1.5 werd een gebruiker die inlogt in Portal4U altijd
doorverwezen naar de eerste pagina van de Portal, ongeacht of de gebruiker rechten heeft
op deze pagina. In de vorige versie werd de gebruiker doorverwezen naar de eerste pagina
waar men rechten op ontvangen had. Dit hebben we in deze versie aangepast zodat de
gebruiker na het inloggen weer op de eerste pagina waar hij rechten heeft terecht komt.

3.3.3 Menu met de groepen van Portal4U verdwijnt bij openen van
de instellingen
Als in Portal4U naar de instellingen genavigeerd wordt, bevatte het menu bovenin de
groepen van de geselecteerde pagina niet meer. Als vervolgens het logo gebruikt wordt om
naar de pagina te navigeren kreeg je een leeg menu te zien. Beide punten zijn aangepast.
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3.3.4 Sortering van referentie groepen
Binnen Portal4U kunnen referentiegroepen gedefinieerd worden. Als een referentie in een
referentiegroep geen specifieke sortering meekrijgt dan sorteerde Portal4U dit automatisch
op basis van de waarde van de referentie. Deze sortering moest echter op basis van de
omschrijving van de referentie gebeuren. De standaard sortering is aangepast (eerst op veld
sortering, dan op veld omschrijving).

3.3.5 Uitlijning van overzichten
In Portal4U 1.5 is een stijl-regel toegevoegd om de uitlijning van de overzichten (wanneer
deze niet expliciet ingesteld is voor een veld) op links te zetten. Hierdoor werkte de uitlijning
van overzichten als deze expliciet ingesteld is echter niet meer en werd alles links uitgelijnd.
Dit is aangepast waardoor de standaard uitlijning links is, maar de instellingen gerespecteerd
worden.
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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

