
VAX 360 Arkiv

VAX 360 Arkiv lanceres med primært to formål, både et 
ønske om at optimere performance på VAX 360 samt at 
tydeliggøre, hvor ældre dokumenter befinder sig. Derfor 
vil dokumenter, der er ældre end 6 måneder, målt fra 
starten af indeværende måned, bliver flyttet til arkivda-
tabasen frem for driftsdatabasen. Det er derfor alene 
kunder med dokumenter ældre end 6 måneder i VAX 
360 vil være påvirket af denne ændring.

Arkivet vil blive oprettet den 25. marts 2021 og flytningen af ældre dokumenter 
forventes afsluttet ultimo april. Ændringerne i brugergrænsefladen vil først træde 
i kraft, når konverteringen er påbegyndt for jeres dokumenter.

Med udgivelsen af den nye version af VAX 360 d. 25. marts 2021 
lancerer vi VAX 360 Arkiv 

Formål med VAX 360 Arkiv

Hvordan vil det påvirke jer?

Dokumenter, der er ældre end 6 måneder, vil blive flyttet til arkiv, frem for de-
res nuværende placering i driftsdatabasen. I vil dog stadig have mulighed for at 
finde og eksportere disse i VAX 360. Hvis I ønsker at se dokumenter ældre end 
6 måneder, når I foretager en søgning, skal I blot markere feltet ”Inkluder arkiv i 
søgning”. Arkiverede dokumenter vil derefter fremgå nederst i jeres søgeresul-
tater med en grå-baggrundsfarve. Dette er illustreret på næste side.

For dokumenter i arkivet, vil der være begrænsninger i funktionaliteten. Det vil 
derfor ikke være muligt at:
• Genbehandle arkivdokumenter
• Gensende arkivdokumenter
• Tilføje eller fjerne bilag
Det vil dog altid være muligt at eksportere arkivdokumenterne og derefter im-
portere dem i VAX 360 igen.

Funktionalitet på enkelte dokumenter
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Ved søgning i dokumenter, skal der 
fremover markeres, hvis der skal 
søges i arkivet. Dette er illustreret på 
billedet.

Søgefunktionalitet

NB! Vær opmærksom på at det ikke er 
muligt at lave en gemt søgning, som 
søger i arkivet.

Når en søgning med arkiv inkluderet 
er fuldført, vil resultater altid blive 
præsenteret med de ikke-arkiverede 
først og arkiverede sidst. Resultaterne 
fra arkivet vil være markeret med en 
grå baggrund, som vist på billedet.

Søgeresultat

Formålet med VAX 360 Arkiv er som nævnt at optimere performance og synliggøre 
ældre dokumenter i brugergrænsefladen. Ønsker I yderlig vejledning i VAX 360 Arkiv 
eller er der opstået spørgsmål vedrørende opdateringen står vores support afdeling til 
rådighed for vejledning.
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