SAK
Kort beskrivelse
RA-309 * Keyboard shortcuts

Nivå
Story

RA-391 * Universell Utforming: Kan ikke åpne detaljsider fra
enlinjesøk-resultat
RA-392 * Universell Utforming: Kartet støtter ikke
tastaturnavigasjon
RA-403 * Søkemarkering i kart ved enlinjesøk

Task

RA-576

Print-funksjonalitet for kart og kulturminneskjema

Task

Merkand
Forskjellige hurtigtaster - hold nede alt for å vise tilgjengelige knapper (fungerer
best i Chrome)
Mulighet for å benytte piltaster for å navigere fra enlinjesøket til
kulturminneskjema.
Mulighet for å benytte hurtigtaster og tab for å navigere i kart.

Bug

Søkemarkering gikk ikke bort etter enlinjesøk - knappenål ble stående igjen i kartet.

Task

Ny rapport for kulturminner kommer snart - det er lagt til rette for kartproduksjon
til rapport.
Det manglet tegnforklaring for symbolene for kulturmiljø/landskap

RA-753 * Mangler tegnforklaring på vernestatuspunkter
Bug
kulturmiljø/landskap
RA-963 * Endre applikasjonen slik at samme kart brukes overalt Story
RA-974

Gi beskjed om ulagrede endringer ved navigasjon

Story

Samme kartfunksjonalitet finnes nå alle steder, og alle kartlag/tjenester er
tilgjengelig overalt.
Bruker får beskjed om ulagrede egenskaper dersom man prøver å navigere innad i
Askeladden (OBS! Dette gjelder kun dersom man klikker på knapper eller lenker i
Askeladden - gjelder ikke for navigasjon i nettleser).

RA-1191

Stengt konto og glemt passord

Story

Dersom bruker taster passord feil tre ganger etter hverandre stenges konto.

RA-1197 * Navn inn i header for struktur

Story

Strukturer manglet navn i overskrift.

RA-1223 * Litt rotete ved registrering av
funksjoner/rom/konstruksjonsdeler

Task

Forenklinger i grensesnitt ved nyregistrering - Ikke nødvendig å velge 'Legg til' og
deretter 'Neste' - hvis man velger 'Neste' lagres det man har lagt inn.

RA-1259 * SEFRAK-ID bør ikke være fritekst

Task

Formatert som XXXX-XXXX-XXX

RA-1326 * Når jeg oppretter enkeltminne på kulturminne bør jeg Task
zoomes til kulturminnet

Tidligere ble man zoomet ut til hele landet.

RA-1360 * Få inn X/Y-koordinater for senterpunkt i Metadata

Vise koordinater (UTM 33 - EUREF89) i metadata for geometri

Task

RA-1384

Velge fra liste når man laster opp shape - ikke bare
plukke fra kart
RA-1428 * Filtrering på kartlaget 'Kulturminnepunkter'

Task

RA-1429 * Sikringssoner-kartlaget skal skrus av når man skrur av
AUT i filtrering
RA-1431 * Gjøre det mulig å flytte geometri

Story
Story

Liste ut informasjon fra attributtabellen og gjøre det mulig å zoome til velge de
forskjellige flatene i filsette(ne)
Kunne skru av og på kategori og vernestatus for punktlaget "Kulturminnepunkter" OBS! Filtrering påvirker ikke andre lag som "Vernestatuspunkter", "Lokaliteter" og
"Enkeltminner"
Sikringssonelag ble liggende igjen selv om man skrudde av automatisk fredete
kulturminner i kartet.
Mulighet for å flytte geometri ved å "dra" den rundt på kartet

RA-1436

Bug

Endelig skal dette være løst:)

Story
Story

Eget kartlag "Mitt siste søkeresultatet" OBS! Fungerer best ved færre enn 1000
treff.
Diverse småfiks i tilskuddsmodulen: Eksport til Excel, korrekt visning av

Bug

kulturminner (LOKENK) i listen.
Rettet feil ved splitting av kulturminne

Story

Mulighet for å legge til to sidestilte enkeltminnearter

RA-1473

Enkelte knapper slutter å fungere når man har vært
innlogget i noen timer
Vise kartspredning fra avansert søk

RA-1479 * Tilskudd - del 2
RA-1483

Splitting av LOKENK henger ikke helt med i svingene

RA-1485 * Kunne redigere/legge til enkeltminnetilleggsart

Story

RA-1495 * Ikke fylle ut epost-adresse ved oppretting av ny person Task
i person-tabell
RA-1501 Brukere mister ulagrede tilstandsregistreringer
Bug

Fjerne krav om e-postadresse dersom man legger inn en ny person som registrator.
Når man trykker på "OK" lagres tilstandsreg til database, så fremt man har lagret
hendelsen først.
Ved innlegging av disp-hendelse er det nå mulig å angi lovgrunnlag og paragraf.

RA-1528 * Paragraf og lovverk som felt for hendelsesart "disp"
(alle typer)
RA-1529 * Vise kommune, også, for enkeltminne i enkelt søk

Story

RA-1534 * Avansert søk fra kartet - kopiere ID inn i søk i liste

Story

Vise kommunenavn, som for lokalitet og kulturminne, etter navn og vernestatus i
søkelinjen.
Mulighet til å overføre et utvalg kulturminner fra kartet og inn i avansert søk.

RA-1544 * Skille Espen fra Askeladden med farge på GUI

Story

Rosa header på Espen og grå header på Askeladden.

RA-1570 * Diverse hendelser - fiks

Story

Forenkle registreringer av nye hendelser og kobling av hendelser.

Story

RA-1579 * Endre farge på kladdelag - er for lik freda (rødfarge)

Story

Fra rød til grønn.

RA-1606 * Punkt på enkeltminner "tvinges" ikke innafor
enkeltminnets geometri

Bug

Punkter som benyttes i karttjenester skal tvinges innenfro flaten det hører til. Lange
svingte veier fikk punkt som lå langt fra flaten det tilhørte.

RA-1612 * SEFRAK: Ikke zoome inn til 1:19

Task

Når man klikker på SEFRAK-objekt blir man zoomet til 1:625

RA-1613 * Kunne lenke til LOKENK fra SEFRAK-detaljside

Task

Man fikk ikke navigert fra kulturminne til SEFRAK-skjemaet som hørte til.

RA-1632 * Regnefeil i areal for sikringssone for noen
kulturminner
RA-1633 Får flere koblinger fra samme kulturminne til
vernestatus ved endring hendelse
RA-1646 Kartredigering i kulturminneregistrering
RA-1657 * Mulighet for å ekspandere popup-vinduer - særlig ved
registrering av strukturer
RA-1662 Kulturminner mangler verdi i kolonne 'synlig',
'hargeometri' og 'undervann'
RA-1688 * hierarkiske kodelister - må kunne bruke taster

Bug

Rettet feil i kobling mellom objekter i databasen

Bug
Task
Story

Opprettet man og slettet flere vernestatuser ble det opprettet flere koblinger
mellom kulturminnet og hendelsen.
Nye knapper og funksjonalitet knyttet til geometriredigering
Vinduer som åpner seg kan justeres/ekspanderes

Bug

Data var ikke utfylt i geometri-eksport - skal fylles ut automatisk

Task

Navigasjon i kodelister med hierarki ved bruk av tastatur.

RA-1692 * Tilstandspanel viser "Ingen data registrert" selv om det Bug
finnes overordnet tilstand

Dersom et objekt hadde fått TG9, og man slettet denne tilstandsregistreringen ble
det fortsatt liggende "ingen data registrert" under tilstandsregistreringen.

RA-1694 * Får ikke registrert organisasjon ved oppretting av
personer som ikke har bruker i Askeladden

Rettet feil som førte til at det ikke var mulig å registrere personer, som ikke har
tilgang til databasen, i systemet.

Bug

RA-1695 * Ikke zoome til full utstrekning av alle geometrier ved Story
valg fra shape-fil.
RA-1696 * Tømme søkefeltet, eller huske akkurat det man faktisk Story
søkte på
RA-1697 * Endring av tooltip/ledetekst
Story

Velg om du vil zoome til innholdet i filen, eller om du vil zoome til spesifikke flater.
Søkefeltet skiftet fra det man søkte på til ID - nå står eksakt det som man søkte
etter.
Endret "Slett" til "Slett geometri" i geometriredigering. "Velg polygon" (velg flere
objekter fra kartet) har blitt "Søk fra flate" i hovedkartet

RA-1704

Synk til geodatabase kjøres ikke ved sletting av
hendelser
RA-1707 Sortering i enkeltminnearter-tabellen og sortering i
GUI henger ikke sammen
RA-1708 * Struktursiden: Oppslag fra rom til konstruksjonsdel og
omvendt fungerer ikke
RA-1710 * Kulturhistorisk kontekst som redigerbart felt i GUI

Bug
Bug

Data var ikke korrekt i geometri-eksport dersom man slettet en hendelse - skal
fylles ut automatisk
Rettet feil i sortering i kodelister.

Bug

Rettet feil ved navigasjon mellom rom og konstruksjonsdeler

Story

Lagt til rette for å legge til og endre på eksisterende tekst.

RA-1718 * Hendelser på strukturer: Edit og slett

Bug

Kunne ikke redigere på hendelser på strukturer fra strukturoversikten.

RA-1744 * Datofelter - kan ikke velge tidligere enn 1. januar 2008 Bug

Det var ikke mulig å angi datoer eldre enn 01.01.2008

RA-1752

På tilstandregistreing (ved nyreg) er siden scrolla litt
ned, slik at man ikke ser det øverste feltet.

Bug

Rettet feil ved nyregistrering.

RA-1759

Opptelling av sikringssoner ved geoeksport benytter
tabellen i stedet for evw-viewet
Utbedring grensesnitt for hendelser

Bug

Rettet feil i opptelling av sikringssoner ved eksport til shape

Story

Forenkle registreringer av nye hendelser og kobling av hendelser.

RA-1763
RA-1770

Data fra fartøytabellen dupliseres/tripliseres i avansert Bug
søk
RA-1774 * Korte URL til treffsidene til minnene
Task

Rettet feil som førte til at fartøyinformasjon ble tredoblet i trefflisten ved avansert
søk.
https://askeladden.ra.no/askeladden/?kid=85728
https://askeladden.ra.no/askeladden/?kid=85728-2
https://askeladden.ra.no/askeladden/?kid=K249?
Lagt til rette for å importere bygningsflater direkte fra FKB (mulighet for å klikke på
flate og velge den). Tjenesten tar med bygningsnummer.

RA-1780 * Benytte FKB-tjeneste til å importere bygningsflater i
redigeringsmodus

Story

RA-1784 * Vise tjeneste "utvalgte kulturlandskap" under
"kulturmiljø/landskap" i kartet
RA-1785 Checkbox for "har ikke byggnummer"

Story

Vise kartlaget "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" under "kulturmiljø/landskap".

Task

RA-1806 * Manglende SEFRAK-info for innsyn

Bug

Dersom bygg ikke har bygningsnummer (har 0) skal man hake av for "Har ikke
bygningsnummer"
SEFRAK-skjema for innsyn manglet noen egenskaper

RA-1821 * FKB geometri: målemetode og nøyaktighet

Task

Bygningsflater fra FKB-tjeneste gis målemetode= digitalt stereoinstrument og
nøyaktighet=20 cm

