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SAK BESKRIVELSE
2209 Unngå at brukernavn havner i Askeladdens søkefelt
2243 Utbedret feil som gjorde at man kunne miste informasjonen i noen felter knyttet til Andre hendelser (Disp mm) ifm
kulturminneregistrering.
2116 Utbedret feil som medførte at noen få brukere ikke fikk endret passord.
2120 Korrigert problem som medførte at noen vernestatuser fremstod feil i teksten til minnene som foreslås ifm enlinjesøket.
2124 Redusere antall ganger man blir spurt om man vil lagre endringer ifm med nyregistrering.
2141 Fikse bug som medførte problemer om man skulle splitte et kulturminne i en lokalitet med flere enkeltminner. Utfordringen var geometri til
ny lokalitet og enkeltminne.
2146 Hindre at verneplan som er koblet til flere kulturminner henger igjen i GUI på et kulturminne hvor verneplanen fjernes.
2160 Unngå at listen med pågående kulturminneregistreringer av og til faller ut for enkelte brukere med store lister.
2216 Om man merker i kart vil et kulturminne med flere geometrier kun vises en gang i trefflista - tidligere kom den en gang pr geometri.
2217 Utbedret problemer med synkronisering har medført at vernestatus ikke har blitt oppdatert i geodatabasen for noen enkeltobjekter som
ikke har blitt endret på vanlig måte i grensesnittet.
2156 Kartvisning av kulturmiljø vil vises ved mindre målestokk enn tidligere.
2168 I felter hvor man velger organisasjon vil det nå bli mulig å søke. I tillegg vil organisasjonene ligge i et hierarki (grupperingene vil det jobbes
mer med senere).
2046 Ved henvisning til et saksnummer må man nå velge hvilken organisasjon arkivet tilhører.
2079 For bygg kan man nå oppgi om det er oppvarmet eller ikke.
2083 Ved søk etter personer vil søket nå søke i alle navn som inneholder teksten som man skriver tidligere søkte den kun fra starten av navnet.
2118 Paragraf skal være obligatorisk for vernestatus (fredet og fredningssak pågår).
2138 Forbedre tilgangsstyring for å unngå at noen som ved en feil får tilgang andre geografiske områder enn de skal.
2142 Gjøre endringsmuligheten mer synlig på "Min side" - der hvor man oppgir endring i brukerinformasjon.
2166 For å unngå å vise personnavn i felter hvor de har blitt fjernet vil endringsloggen (nederste fane i kulturminneskjema) ikke vises gamle
verdier for tekstfelt - kun at de har blitt endret.
2140 Utbedre feil som medførte at det tok unødvendig lang tid å navigere mellom objekter.
2145 I søkbare kodelister kan man nå trykke på utsiden av listen og den vil kollapse.
2148 Fjerne "Har dokumenter" fra kulturminnetreff i trefflista. Denne funksjonaliteten har ikke fungert en stund og lar seg ikke gjennomføre
grunnet strukturelle endringer i basen.
2248 Utbedre funksjonalitet ved endring i informasjon som deles av flere minner. Dette er særlig aktuelt ved kopiering av enkeltminner i
forbindelse med registrering. I slike tilfeller deler minnene feks funksjonshendelsen og en endring i denne vil kunne påvirke begge minnene.
Systemet skal nå opplyse bedre om mulighetene du har og hva som lagres til basen.

