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Nyheter efter uppgradering till release 2.44.04 webSESAM samt GDPR 
 
Flyttade knappar 
 
Knapparna Spara ändringarna, Avbryt, Fortsätt är flyttade så de ligger direkt över kundorderraderna. 
 

 
 
Bifoga kommentar/bilaga 
 
Fältet Text är borttaget och ersatts med fältet Bifoga kommentar/Bilaga. Tills vidare så går du in som vanligt 
på komponenterna och skriver in balansläge, sitthöjd BAK och sitthöjd FRAM, om inte standard ska använ-
das, genom att klicka på Bifoga kommentar/bilaga.  
 

 
 
 

 
 
Välj Spara 
 
Du kommer tillbaka till kundorderraden och måste gå in på komponenterna igen och göra samma för sitt-
höjd BAK och sitthöjd FRAM. 
 
Vi kommer att ha en annan lösning klar om förhoppningsvis några veckor som vi informerar om när det är 
klart. 
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Individkort 
 
När det finns ett aktivitetstypsschema för förebyggande underhåll (FU), kopplat till individ, visas schemats 
benämning på individkortet. Har man ett Senaste FU-datum som är mer än 1 år gammalt när det står Aktivi-
tetstypsschema FU 365 dagars intervall bör man vara uppmärksam på detta. 
 

 
 
 
Vad god vänta-text 
 
Texten Var god vänta… visades ibland både på skärmen och vid utskrifter oavsett funktion. Det ska nu vara 
borttaget. 
 
Hämtorder 
 
När man ska skapa en hämtorder kommer detta meddelande: 
 

 
 
Ni kan bara gå vidare och utföra hämtordern som vanligt. 
 
 
 
  



  3 (3) 
 
 
GDPR-förändringar 
 
Individsökning 
När man söker individer med *-tecken och får många träffar, visas inte längre några personuppgifter i sökre-
sultatet. I mottagarfältet visas enbart en länk, Finns hos mottagare, när individen finns hos en person. Är motta-
garen en organisation visas mottagarid och namn 
 

 
 
Individhistorik 
Individhistoriken visade vilka mottagare (namn) som haft individen tidigare. Det är nu borttaget hos samtliga 
kunder eftersom individhistorik inte bedöms vara relevant information för webSesam-användare. 
 
Dina uppgifter 
För att inte visa personuppgifter i onödan har man tagit bort kolumnen Mottagare ur sökresultatet och infört 
loggning vid sökning på specifikt personnummer. Avser följande funktioner: 
 
- Sök kundorder 
- Sök arbetsorder 
- Rekvirerat per förskrivare 
 
Meddelande 
Rubriken på meddelanden i webSesam har hittills innehållit personuppgifter. Detta är nu ändrat så att inga 
personuppgifter förekommer för meddelanden avseende hämtordrar eller aktiviteter.  
 
e-Faktura 
När man använder e-fakturafunktionen i webSesam har hittills alla användare haft tillgång till funktionen och 
kunnat söka fram e-fakturor, med personuppgifter, för de betalare man är kopplad till. Visma har nu infört 
möjlighet att begränsa tillgången till e-fakturorna genom en ny parameter på användaren. När releasen tas i 
drift är rutan markerad för samtliga användare. Vid nyuppläggning av användare är rutan inte markerad. 
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