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1 VERSIONSMEDDELANDE FÖR REFLEX 3.0 
Detta dokument samlar de förändringarna och nyheter som har skett mellan version 2.0 och 3.0. Observera 
att Reflex 2.0 blev releasat till begränsat antal kunder. I appendix 1 kan ni se versionsmeddelande för Reflex 
2.0.  

2 NYHETER DU INTE FÅR MISSA 
Nedan beskrivs några funktioner som vi vill lyfta fram speciellt, läs mer om dem under respektive kapitel 

• Utökade möjligheter att filtrera ärenden till Reflex användaren  
o Ecos  

▪ Filtrering på sekretessmarkerade ärenden 
▪ Filtrering på ärendetyp, händelsetyp och dokumenttyp 

o ByggR 
▪ Filtrering på handlingstyper, händelsetyper och roller 
▪ Filtrering på sekretess och innehåll i ärendemening, rubrik och anteckning 

• Förbättrad ärendesökning – sökning med ärendenummer i Ecos 

• Flera bakgrundskartor och möjlighet till egen WMS karta 

• Filtrering och sortering av ärenden utökas 

• Säkrare och enklare inloggning och användarhantering 

Mer om nyheterna finns att läsa under respektive avsnitt i detta dokument. 

3 NYHETER I REFLEX 3.0 

3.1 ÄNDRAT GRÄNSSNITT FÖR INLOGGNING OCH 
ANVÄNDARHANTERING 

• Nytt gränssnitt för hantering av användare 

• Möjligt att ta bort systemanvändare 

• Möjligt att välja fler än en användare i taget och utdela behörighet 

 

3.2 FRIGJORD ÄRENDEKÄLLA – HUR REFLEX ÄR UPPBYGGT 
Nu behöver systemadministratör inte sätta upp ärendekällan från grunden för varje Reflex konfiguration som 
skapas. Ärendekällan är uppsatt vid installation och kan redigeras av administratör under 
Systeminställningar. 
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3.3 ÄRENDEFILTRERING FÖR DELSYSTEM BYGGR 
Möjligheter för filtrering av ärenden till Reflex användaren har ökats mycket med den här versionen. Nedans 
finns de konfigurations inställningarna för delsystemet ByggR: 

 

 

3.4 ÄRENDEFILTRERING FÖR DELSYSTEM ECOS 
Nedans finns de konfigurations inställningarna för delsystemet Ecos. 
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3.5 IIPAX AGS INTEGRATION 
Reflex 3.0 stödjer både gamla AGS och nya iipax AGS. I nya iipax AGS finns följande möjligheter för 
filtrering av ärenden till Reflex användaren: 

 

3.6 FÖRBÄTTRAD ÄRENDESÖKNING 
Ärendesökning har förbättrats generellt sett i Reflex 3.0. Det gäller fler möjligheter och buggrättningar. 

3.6.1 SÖKNING PÅ ÄRENDENUMMER 

I Reflex 1.4 kunde man inte söka ärenden med ärendenummer. I Reflex 2.0 las till funktionen för ByggR och 

AGS och nu är det även möjligt i Ecos i Reflex 3.0. 
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3.6.2 PRESENTATION AV SÖKRESULTAT 

I sökrutan visas det som sökningen träffar, tex en fastighet eller adress. I bilden nedanför visas sökträffen på 
"präst" som både fastigheten Prästkragen och adressen Lits Prästbord. 

 

 

Ärendelistan visar även vilken datakälla ärendet kommer ifrån, med till exempel hammare för ByggR 

ärenden och en groda för Ecos ärenden. 

 

3.6.3 SÖKNING I BAKGRUNDEN 

Prestandan ökas med att nu är det möjligt att slå på sökning i bakgrunden. Det kan hända att uppkopplingen 

är långsam eller ärenden väldigt många och sökningen blir långsam. Nu kan man lämna fliken som man 

söker i och öppna en annan och fortsätta där att jobba i Reflex. 

3.6.4 SORTERING OCH FILTRERING I ÄRENDELISTAN 

• I ärendelistan är nu möjligt att se i text om ärendet är pågående eller avslutat, samt filtrera på 

pågående/avslutade ärenden.  

 

Här kan man även filtrera efter diarier nummer och om ärendet är med eller utan huvudbeslut. Listan kan 
man sortera efter titel och dnr. 
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3.7 KARTAN 
System administratören kan välja vilka bakgrundskartor visas upp i den Reflex konfigurationen den skapar. 

Vid installation kan kommunenss egen wms läggas till som bakgrundskarta. Om flera bakgrundskartor läggs 

till av administratören i Reflex konfigurationen kan användaren välja mellan dem.  

 

3.8 FASTIGHET OCH BEFOLKNING 
En tabell av fastighetsägare är nu tillgänglig via fliken Fastighet eller via kartan  

 

Flera rapporter från FB fastighet och befolkning, följande rapporter är möjliga: 

• Fastighetsrapport, med eller utan val 

• Byggnadsrapport, med eller utan val 

• Boenderapport 

• Lägenhetsrapport 

• Sökning med radie för fastighet/befolkning 

 

3.9 HJÄLPSITE MED ANVÄNDARMANUAL 
I gränssnittet finns länk till en användarmanual från Sokigos dokumentations hemsida. 
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Information om inloggning till hemsidan delas ut vid kurstillfället.  

 

4 APPENDIX 1 
I version 2.0 av Reflex skrevs applikationen om och de flesta äldre ingående byggklossarna av integrerade 
programmoduler byttes ut. Gränssnittet blev också moderniserat med en responsiv mobil anpassning. 
Nedanför kan du se de största förändringarna från version 1.4 till 2.0: 

• Ny kartmotor baserad på Openlayers 

• Dubbelriktad integration med CSM 

• Nytt behörighetssystem 

• Ett nytt administrationspaket 

• Ny karta 

• Ett Utvecklat och förbättrat UI 

• CSM Integration 


