SAK
Kort beskrivelse
RA-1493 * Gjøre det mulig for admin å rette hendelser via GUI etter at de er
låst for redigering
RA-1557 Åpne bilder fra fotoarkivet i Askeladden

Nivå
Story

RA-1568

Ikke mulig å benytte 'bevaringsprogram' som avgrensende
kriterium i avansert søk
RA-1596 * Lenkene til kulturmiljødokumentene fungerer ikke

Bug

RA-1603 * Dialoger mangler lukke-kryss (ikon på lukk-knapp)
RA-1538 Søkbare kodelister

Bug
Story

RA-1590

Avansert søk etter 'registrert av (LOK)' søker i feil felt?

Bug

RA-1594

Får ikke endre organisasjon i brukeradministrasjon i IE

Bug

Story

Bug

Merkand
Admin har nå muligheter til å slette/endre hendelser etter 30dagersperiode fra grensesesnittet
Hente inn og vise åpent tilgjengelige bilder fra fotorakivet. Har fått egen
boks i grensesnittet. Det finnes bilder på en god del bygninger.
Det var ikke mulig å gjennonføre et avansert med bevaringsprogram som
avgrensende kriterium.
Det var et problem ved åpning av dokumenter som var knytta til
kulturmiljøene i Askeladden.
Noen av dialogboksene mangla X-en i høyre hjørne.
De fleste kodelistene (ikke avansert søk) støtter oppslag ved at man
begynner å skrive første del av termens navn. For hierarkiske kodelister er
det nok at termen inneholder deler av det man skriver. Eks "funn" vil gi
treff på "båtfunn", "funnsted", etc.
Feltet er navnet om til "inntastet av". Det er ikke mulig å søke etter
"registrert av".
Fikk ikke endra på organisasjonstilhørighet for brukere i Internet Explorer.

RA-1605 * Sikringssoner får ikke korrekt minnetype

Bug

RA-1639 * Visning av tilstandsregistrering fungerer ikke
RA-1653 * Kommuneendring i geodatabasen

Bug
Task

Synkroniseringsfeil som gjorde at sikringssonene ikke fikk minnetype i
datasettet.
Feil ved åpning av tilstandsregistrering fra hendelsesoversikten.
Følgene av kommune-/fylkessammenslåingene - produksjonssatt 23.01

RA-1654 * EnkeltminneAntall skal være 0 for LOKENK

Bug

Feil i opptelling av antall enkeltminner for lokaliteter i Geonorge-eksport

RA-1545

Kopiere enkeltminne/kulturminnes egenskaper ved registrering av Story
mange objekter

RA-1550

Hente og koble Unimusdata

Story

Kopieringsfunksjonalitet for "alle" egenskaper for enkeltminner og
kulturminner ved registrering. Tar ikke med beskrivelse og geometri.
Tilstand og strukturer er valgfrie egenskaper.
Hente inn data fra universitetsmuseenes gjenstandsamlinger som kan
knyttes til lokaliteter i Askeladden. Egenskapene vises som egen boks i
Askeladden, og det er lenker til gjenstandenes sider i Unimus.

RA-1616 * SysID_K inn i Sikringssone-FC
RA-1620 * Kan ikke endre e-post på en søknad om brukertilgang

Story
Bug

RA-1629 * Kunne velge organisasjon, for sortering, i brukeradministrasjon

Task

RA-1658

Bug

Personnavn hentes ikke på hendelse

RA-1663 * Tilgang avvist ved lagring av ny hendelse på kulturminne og
tilhørende strukturer
RA-1666 * Nyregistrering bør kun skje på aktive
organisasjoner/kommuner/fylker
RA-1667 * Flere bakgrunnskart for Svalbard++
RA-1672 * De gamle fylkene og kommunene må fjernes fra "fylke" og
"kommune" i avansert søk
RA-1673 * Nye kulturminner i Trøndelag får feil kommune i Askeladden

Bug
Bug

Koblingsnøkkel mellom kulturminne og sikringssone
Admin hadde ikke mulighet til å endre på feil i e-postadresse før søknad
var godkjent.
For admin: kunne hente ut lister over brukere innafor en organisasjon.
Manglende visning av personnavn på hendelser hvor personen aldri har
hatt brukertilgang til Askeladden. Eks. Nicolay Nicolaysen
Feil ved registrering av hendelser på strukturer

Task
Bug

Nye registreringer skal kun foregå på eksisterende organisasjoner og
fylker/kommuner.
Ortofoto for Svalbard og nye kart for Jan Mayen og Longyearbyen.
Følgene av kommune-/fylkessammenslåingene - produksjonssatt 23.01

Bug

Feil i kartlag

RA-1676 * Endre slik at overbygg ikke er obligatorisk for fartøy

Task

Fjerna obligatorisk egenskap ved registrering/endring av fartøysinfo

RA-1686 * Vis berørte kulturmiljø på skjema for LOK/LOKENK

Task

RA-1687 * Oppslag fra bygning til SEFRAK-detaljer fungerer ikke

Bug

Vise at enlokalitet/et kulturminne befinner seg innafor et kulturmiljø. Info
vises under "generell informasjon".
Feil ved navigasjon fra enkeltminne/kulturminne til SEFRAK-skjema

