SAK
Kort beskrivelse
RA-822
Sette TG til utgått etter 10 år
RA-1502 * BeskrivelseBokmaal fra kodelistene i mouseover
RA-1874

GDPR: Fjerne innhold i Kontaktperson og KontaktpersonTelefon
på test
RA-1985 * Min side - omstrukturering del 2
RA-2002 * Velge annet bakgrunnskart på skjema for minner på Bjørnøya

Nivå
Merkand
Oppgave Tilstandsgrad settes automatisk til 9 - ukjent etter 10 år
Historie Beskrivelse av kodens betydning når man holder musepeker over - OBS!
Innhold kommer
Historie Gjelder kun Espen (testmiljø)
Historie Mer mobiltilpassning - flere faner og færre bokser
Oppgave Bedre kartgrunnlag for Bjørnøya

RA-2003 * Skru på bakgrunnskart for stor målestokk tidligere
RA-2009 * Bakgrunnskart for Longyearbyen sin tjeneste finnes ikke lenger

Oppgave Sørge for at bagrunnskart ikke skrus av i utmarksområder
Oppgave Fikset kartadresser for nye Svalbardkart

RA-2018 * Mangedobbel visning av kommuner for lokaliteter med flere
geometrier
RA-2025 * Manøvrering etter glemt passord
RA-98
Endringshistorikk som "trekkspillboks" på detaljsider

Bug

RA-1988
RA-1995

Mobiltilpasning på innloggingssiden
Massepublisere kopierte enkeltminner/kulturminner og
registrering av kopienkeltminner på eksisterende lokalitet

RA-2031

Ved nyregistrering: Ikke mulig å gå tilbake og endre
tilstandsregistrering etter at man har gått videre

Kommuneinformasjon ble vist en gang per geometri på lokaliteter

Oppgave Knapp for å gå tilbake til innloggingsside på glemt passord-side
Historie Mer informasjon under endringshistorikk som tidspunkt for endring av
geometri
Oppgave Større felt for brukernavn og passord
Historie Muliggjøre massepublisering av kopierte minner, man trenger ikke
lenger publisere ett og ett
Bug

Det var ikke mulig å redigere på en tilstandsregistrering man hadde
påbegynt, før man fikk publisert den - dette gjaldt ved nyregistrering av
minner.

RA-2065 * Liste over pågående registreringer feiler av og til

Bug

RA-1559

Geometri - regler

Historie

RA-1993

Vedlikeholde MUSIT/UNIMUS-koblinger ved splitt/slett/flytt

Historie

De som hadde mange pågående registreringer kunne oppleve at liste
ikke ble lastet.
Enkelmtinnegeometri må ligge innen for lokalitetens avgrensning.
"Merging" av overlappende flater på lokaliteter
Koble om informasjon (i Askeladden) ved sammenslåing/flytting av
minner/lokaliteter som har kobling til UNIMUS

RA-2100 * Områdefredning - egenskap som kun eksisterer i GUI?

Bug

Lokaliteter som var under fredning fikk vedtaksfredet som vernestatus
på lokalitetsnivået dersom et av enkeltminnene hadde
art=områdefredning

