SAK
Kort beskrivelse
RA-1365 * Legge inn koordinater i kartet

Nivå
Historie

RA-1508

Koordinater i Excel-eksport

Historie

RA-1610

Geometri som WKT i excel-eksport

Historie

RA-1712 * Geometriredigering - redesign

Merkand
Gjøre det mulig å legge inn X- og Y-koordinat for å søke opp sted i kartet
eller generere punktgeomteri for kulturminne.
Få med X- og Y-koordinater i ETRS89/EUREF89/WGS84 i eksport fra
avansert søk
Velge om man vil ha med WKT-geometri fra eksport fra avansert søk

RA-1772
RA-1807
RA-1851

Logging av e-post fra Askeladden
Skipsvrak skal ikke ha sikringssone
Tilbakeknapp i kartet (tilbake til forrige kartutsnitt)

Nedtrekksmenyen for valg av kartredigeringsverktøy erstattes med
knapper
Historie Eposter som sendes til brukere logges.
Historie Objekter som har §14 får ikke lenger sikringssone
Oppgave Gjøre det mulig å navigere fram og tilbake i de ti siste viste kartbildene

RA-1887
RA-1889

Legge inn n5 raster som egen tjeneste
Feilmelding når kartlag/tjeneste er nede

Historie
Historie

RA-1895 * "Kopier lokalitet"-funksjonen for geometri fungerer ikke
RA-1899 * Matrikkeleiendommer - sortering
RA-1900 * Knapp for å vise tilstandsregistrering under
tilstandsesekspansjonsboks
RA-1902 * Bekrefte at man har lest nye brukervilkår
RA-1903 * Tilstandsiden viser ikke historiske tilstander for strukturer
RA-1907 * Lagring feiler ved endring av navn eller epost, på dashbordsiden
RA-1931 * shortcut-hint blir liggende synlig hvis man bruker alt+tab til å
navigere til et annet vindu
RA-86 *
Enlinjesøk - Wild Card *
RA-266
Historiske flyfoto
RA-757 * Mobiltilpassing

Historie

Lagt inn førsteutgave av ØK-kart som egen tjeneste
Rød trekant markerer ved det aktuelle kartlaget/tjeneste indikerer at
den ikke svarer
Bug
Det gikk ikke an å kopiere lokalitetsgeometri til enkeltminne
Oppgave Sortere eiendommer på GNR og deretter BNR
Oppgave Lenke til eksisterende tilstandsregistreringer fra tilstandsboksen på
kulturminneskjema
Historie Vindu hvor man må bekrefte at man har lest Askeladdens brukervilkår.
Hvis man ikke godtar stenges brukerkontoen.
Bug
Problem med visning av eldre tilstander for strukturer
Bug
Brukere fikk ikke endre navn og epost for sin egen konto.
Bug

Hurtigtastveiledning ble hengende igjen hvis man benyttet alt+tab

Historie
Historie
Historie

Gjør det mulig å benytte wild card (jokertegn) i det enkle søket
Historiske flyfoto-serier fra Norge i bilder som karttjeneste
Skalerbare knapper, skriftstørrelse og ikoner, samt mulighet for
"sanntidsoppdatering" (hvert sekund) av GPS.

RA-991 *

Flytte enkeltminne og LOKENK til annen lokalitet/LOKENK

Historie

RA-1480 * Oppslag på sletta/flytta objekter

Historie

RA-1575

API for Askeladden mot Digital saksbehandlingsløsning - utvidet
løsning
RA-1796 * Ikke la fylkeskommunen redigere på geometri for FOR- og VED kun enk og lokenk

Historie

RA-1885 * Skalerbare ikoner og menyer
RA-1933 * Samisk karakter gir linjeskift i csv-eksport fra avansert søk

Historie
Bug

RA-1934 * Tegnforklaring for punktskylaget

Oppgave

RA-1957 *
RA-1958 *
RA-1972 *
RA-1975 *

Bug
Oppgave
Bug
Oppgave

Problemer med å legge til WMS med https
Fjerne knapp 'registrer ny tilstand'
Ikke mulig å benytte punktum i søk
Fjerne "områdefredning" som steg ved nyregistrering

Oppgave Stenge geometrier for redigering på enkeltminner og kulturminner med
vernestatus lik forskrifts- og vedtaksfreda for andre enn RA.

RA-1980 * Fjerne hendelsesart "registrering" som valg under FELT - skal kun Oppgave
registreres ved nyreg
RA-1986 * Treffliste - eksportknapp for SEFRAK og MABYGIS
Bug
RA-1990 * Synkronisering funker ikke alltid optimalt

Mulighet for å slå sammen lokaliteter/kulturminner ved å flytte
enkeltminner/kulturminner.
Gjøre det mulig å søke på sletta/flytta objekter i det enkle søket. Flytta
objekter vil ta deg til minnets nye kulturminneskjema. Sletta lokaliteter
vil gi deg feilmelding.
Utveksling av data med digitalsaksbehandlingsløsning - DigiSak

Bug

Se 'Mobiltilpassing'
Enkelte tegn forårsaket linjeskift i eksport til Excel - dette førte til
oppsplitting av informasjon
Slå sammen vernestatuspunkter og kulturminnepunkter til et lag med
felles filtrering og tegnforklaring.
Det var kun mulig å benytte egne WMS'er med http-protokoll
registrer ny tilstand' er erstattet av '+' for boks 'tilstand'
Det var ikke mulig å benytte punktum i det enkle søket
Ta bort områdefredning som hendelse ved nyregistrering områdeferdning skal registreres som eget enkeltminne
Det skal ikke være mulig å velge 'registrering' på eksisterende objekter skal kun benyttes ved nyregistrering.
Fjernet eksport-knapp på MABYGIS og SEFRAK ettersom denne ikke
fungerer
Rettet problemer med manglende generering av sikringssoner

