SAK
RA-1114
RA-1799

Nivå
Bug
Story

Merkand
En feil i fritekstsøket førte til at man ikke kunne benytte '/'
Forhindre feilen som dukker opp av og til og krever pålogging til karttjenester.

Bug
Bug
Bug

Det var mulig å lagre hendelser uten å anngi 'utført dato' - dette førte til at man ikke
fikk lagra geometri.
Feil i lasting av informasjon fra strukturoversikt
Feil i lasting av informasjon fra strukturoversikt

RA-1838

Kort beskrivelse
Ikke mulig å benytte / i enlinjesøk
Nattjobben - Legg inn restart av tjenestene i riktig
rekkefølge
Får lagret hendelse "vernestatus" uten å angi utført
dato.
Strukturoversiktsiden for bygninger feiler
Legg til hendelse med gitt kategori fra
strukturoversiktsiden fyller ikke ut objekt-id
Grensesnittet gir 4 koblinger fra kulturmiljø til lokalitet

Bug

For mange koblinger mellom kulturmiljø og lokalitet/kulturminne

RA-1840

Etter tre ganger galt passord

Task

Konto sperres etter 10 ganger feiltastet passord. Nytt passord sendes automatisk
ved 8 ganger feil passord, og det gis beskjeder under passordetfeltet.

RA-1841

Avvist pga manglende tilgang

Task

RA-1844

Kulturminnerapport

Task

RA-1854
RA-1868

Trinnløs transparens i stedet for trinn for trinn
Rad i BYGG-tabell opprettes ikke automatisk ved
endring av ENK-kategori
Starte med FKB flate og få bygningsnummer

Task
Bug

Får ikke endret dato 'Geometri datert...' ved
opplasting av shape - låst til dagens dato
Legge "neste-knappen" for nyregistrering nederst på
siden.
Laget slås noen ganger på når man ekspanderer i
kartlagslisten
Punktlag for enk inn i synkservice

Bug

Fikk ikke redigere på objekt på grunn av feil i kommunekoblinger (manglende
kommune)
Rapport med kulturminneinformasjon og kart i PDF-format (for utskrift) tilgjengelig
på alle lokaliteter/enkeltminner/kulturminner
Justering av gjennomsiktighet i kartlagene blir trinnløs igjen.
Når man omkategoriserte fra arkeologi eller teknisk-industrielt til bygning ble det
ikke mulig å fylle inn bygningsinformasjon
Kunne ikke legge inn bygningsflate fra FKB-tjeneste å få inn bygningsnummer før
man allerede hadde lagt inn bygningsinformasjon.
Fikk ikke lagt inn annen dato enn dagens ved opplasting av geometri

Task

Flytte neste-knappen på registreringsskjema slik at den alltid ligger på samme sted

Bug

Feil funksjonalitet når man skrudde av/på lag - noen ganger ble lagene skrudd på
ved å fjerne hake og motsatt
Punktlag for enkeltminner/etiketter ble ikke oppdatert ved endring av egenskaper

RA-1827
RA-1836
RA-1837

RA-1875
RA-1876
RA-1879
RA-1886
RA-1888
RA-1575

Bug

Task

API for Askeladden mot Digital saksbehandlingsløsning -Story
utvidet løsning

Internt API for dataflytt til digital saksbehandlingsløsning

RA-1809

GDPR og Askeladden

Story

Fjernet telefonummer og adresse for brukere/registranter. Sladde persondata i
testmiljø. Ikke vise utført av for enkle innsynsbrukere.

