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1 Introduktion 

Detta dokument ger en överblick över nyheter som finns i kommande version av Vidicue. 

2 Uppdateringar 

2.1 System och infrastruktur 

• Förbättrad infrastruktur och stöd för att erhålla en direkt UDP eller TCP-koppling mellan 

klienter. Detta kan komma att lösa många problem som användare upplevt med 

brandvägg.  

• Nätverk och brandväggar, den nya videomotorn använder andra portar och IP-adresser 

än den förra vilken innebär att kunder kan behöva uppdatera sina brandväggar.  

Nu används portarna 80, 443 TCP och 3478 UDP. En uppdaterad lista finns på Guide  

2.2 Nya funktioner 

2.2.1 I portalen 
• Nytt gränssnitt i portalen med en användarcentrerad design för att förenkla samt 

förbättra användarens upplevelse och uppgifter i portalen  

• Möjlighet att ta bort flera agenter samtidigt 

• Möjlighet att sätta tidsbegränsning (från/till) på möteslänkar på minutnivå 

• Förbättrade sök- och filtreringsmöjligheter på Lobby, Agenter samt Gäster 

• Möjlighet att administrera- och enklare se behörigheter till en specifik Lobby 

• Omarbetad statistik 

• Möjlighet att starta upp mötet utan deltagare 
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• Möjlighet att välja ljust eller mörkt tema i portalen  

• Förbättrade dialogrutor och felmeddelanden 

2.2.2 I mötet 
• Funktionalitet att testa egen mikrofon och högtalare innan mötet startar 

• Möjlighet att välja bakgrund till egen kamerabild. Både visuella effekter, suddig bakgrund 

samt egenvald bild är möjligt 

• Möjlighet att visa egen bild i större ruta 

• Mötesdeltagare med avstängd kamera visas i mötesvyn med sina initialer 

• Funktionalitet att välja hur andra mötesdeltagares videoström ska exponeras i rutan (fyll- 

eller anpassa bild till ram) 

• Uppräckt hand visas i deltagarlistan 

• Dela databild är uppdaterat för att bättre synliggöra vilken skärm/applikation som delas 

• Möjlighet att dela video och ljud i mötet 

2.3 Funktioner som utgår 

• Möjlighet att välja holländska som språk 

2.4 Planerade underhåll 

Veckovis torsdagar 21:00 – 22:00.  

Lägg in denna tid i era kalendrar då tjänsten under denna tid kan vara helt- eller delvis 

otillgänglig. 

3 Åtgärdade fel 

Kategori Beskrivning 

N/A  

4 Kända fel 

Kända fel finns återfinns på Guide: https://support.compodium.com/hc/en-us 

5 Versionshistorik 

Version Releasedatum Funktion 

5.0.0 2023-01 Nytt UX/UI i portalen 

Förbättrade funktioner i portalen samt i videomötet 

med fokus på användarbarhet 
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4.0.5 2022-11-10 Blockering av icke-supporterade mobilbrowsers, 

funktion på SITHs på mobila enheter med 

kortläsare 

4.0.4 2022-10-06 Fix med ljudproblem i möten där vissa deltagare 

inte hörde varandra. Fixat problem att ansluta till 

möte om man råkar ha flera flikar med avslutat 

möte kvar. Möjlighet att nåla deltagare i mobila 

enheter som inte är synliga i bild då det är fler än 8 

deltagare. Möjlighet att ta bort 

uppkopplade/nedkopplade deltagare från 

deltagarlistan. 

4.0.3 2022-09-08 Mindre förbättringar och kodoptimering samt 

buggrättning 

4.0.2 2022-09-01 Mindre förbättringar och kodoptimering samt 

buggrättning 

4.0.0 V.22-25 2022 

 

Introduktion av ny videomotor med uppdaterad 

mötesvy och utökad funktionalitet. 

Datorapplikation och mobilapp tas bort 

3.3.0 2022-01-20 Introduktion av SAML2, buggrättningar 

3.2.2 2021-10-21 Rättningar i väntetid i lobby och portbaserad 

statistik 

3.2.1 - 

rättning 

2021-09-09 Rättning av webbhistorik/appdata (cache)-problem 

samt mindre funktionsförbättringar 

3.2.1 2021-09-02 Ny Statistiksida och grafisk upplevelse i tjänsten  

3.2.0 2021-06-17 Återinfört Datorapplikation och mobilapp 

3.1.0 2021-05-14 Uppdaterad SDK och grafisk upplevelse i tjänsten 

3.0.0 2021-04-19 Nytt ramverk med nya funktioner och ökad 

stabilitet 

2.0.0 2020-09-01 Helt ny portal och funktioner 
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