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1 Overordnede oplysninger
Service/System:

Editor og administrator klienten

Nyt release nummer:

1.5.1

Nuværende release
nummer:

1.5.0

Release Type:

Leverance til Prod

Release termin:

Release til prod. 12/11-2018

2 Beskrivelse af releasen
2.1 Overordnet beskrivelse
Releasen til Prod
• Fejlrettelser på GeoDK Editor- og Admin-klienten
• Ændringsønsker til GeoDK Editorklienten

2.2 Release test
Leverandøren har testet denne version, og kunden har testet denne version på Test-EXT inden idriftsættelse.
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2.3 Indhold af release
Følgende sager registreret i ServiceNow og HPALM er rettet og released til Prod
ServiceNow
CS0493387

CS0465195

CS0496010

CS0496141

CS0371014

Fejltekst
Beskrivelse
PROD Sag nr. 27108 - Lang responstid når karantænefejl Patch lagt på 30/10. Patch'en som ændrer konfigurationen af samtidige
dispenseres.
webjobs til et mindre antal. Afhjælper at der har været startet for
mange samtidige webjobs – som har ædt alt RAM på Prod miljøet.
Kan ikke slette objekt
På møde mellem GeoDanmark og leverandør den 24/10 aftalte vi at
loggen skulle tjekkes omkring 28.09.2018 15:28:32, og at såfremt der
var en god forklaring lukkes fejlen.
Vi kan af logge se at der var på det aktuelle tidspunkt en fejl på
ServiceBus på Azure, der gav time out. Da GeoDK forsøgte gentagne
gange at komme i kontakt med ServiceBus gav det en lang række fejl på
klienten. På denne baggrund lukkes sagen.
Issue - 1581 Opret virksomhed i Admin modulet uden at Som vi læser det skal alle brugere (eller nogen brugertyper) kunne se
være brugeradministrator (defectID 295)
brugeradministrations fanen (ovenfor "systemadministration") - men
ikke kunne ændre oprette nye organisationer.
Men hvis de får adgang til den fane, får de jo også potentielt set
rettigheder til at kunne ændre brugerindstillinger, for det er jo styret
ved adgangen til siden.
Der er derfor tale om et ændringsønske. Kun brugeradminstrator skal
kunne tilgå brugeradministrationsskærmbillede og oprette
organisationer. Dette er implementeret som aftalt og beskrevet i
brugeradministratorvejledningen, jf. tabel 5.
Issue - 1739 (Issue 1913) Fejl nr på fejl (defectID 406)
På møde i oktober er det aftalt med kunden at dette relaterer sig til at
fejl i klienten ikke måtte være intetsigende. Dette er rettet i version
1.5.0.
Test-ext, Sag 724 : Objekter "forsvinder" ved split sag
Christian har forklaret Thomas, hvordan det kan ske, at udsplitningen
(fejl i aktivitetslisten)
foretages af flere gange. Det er derfor der først er 350.422 og bagefter
13 objekter udskilt.
Brugerdokumentation opdateret.
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CS0493527

'Forkert' opsætning i " 'Kort ' – Hjælpegeometri

HPALM 358

Issue - 1598 Admin Test - WebAdmin uden
driftsadministratorrettigheder
Test-ext: Sag 519 - forkert besked om genvalidering

CS0265055

CS0495981

Filnavne - ønske om at kunne se hele filnavnet
Confirm-box. Mere uddybende tekst
Issue - 1591 Fortryde tilknyttet objektgruppe(r)
(DefectID 93)

1. 'VIST NAVN', 'URL' samt 'LAGNAVN er nu påkrævede felter og man
kan ikke trykke på "Gem" før de er udfyldt. Der er derudover lavet et
tjek på om den URL, der er indsat, starter med https:. Hvis ikke, så kan
man heller ikke trykke på "Gem".
2. Fejlbeskeden er udvidet med teksten "URL eller LAGNAVN kan være
angivet forkert". Grunden til at der står "kan", er at det også kan være
at servicen er nede lige nu.
3. Grunden til at der blev åbnet en ny GeodkClientEditor fane, var at
URL'en var tom. Dette er ikke længere muligt og derfor vil det ikke ske
igen. Når det så er sagt, så kan fejlbeskeden fra servicen ikke gøres
bedre. Hvis url'en f.eks. er https://findes.ikke, så vil siden sige at siden
ikke finde og det er dét, der er fejlen. Andet kan der ikke siges om det.
4. Knapperne "Zoom til data" og "Ryd data" vises nu kun hvis der rent
faktisk er indlæst nogle data. Derfor vil man ikke komme i den situation
mere.
Brugervejlending og bilag opdateret omkring logud. Og HPALM 358 er
allerede lukket 4/10
Valideringsjobbet var startet 2018-08-06 15:37:02 og afsluttet 2018-0807 15:35:44.
Den misledende information om opstart er blevet rettet op tidligere i
forbindelse med "bedre estimering"
Der er tilføjet et tooltip med det fulde filnavn.
Sagsnummer fremgår nu af Confirm-boksen
1. inde under Objekter kan man slå det mode til der hedder "fjern
uændrede objekter fra sagen"
2. Et objekt kan markeres ved at klikke på det i listen eller i kortet, og
kan herefter fjernes fra sagen.
3. Der kommer en notifikation hver gang et objekt vælges eller
fravælges.
4. De objekter man har valgt at fjerne fra sagen vises highlighted både i
kortet og listen
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2.4 Ikke indeholdt i releasen
Fejlrettelser planlagt til release 1.5.2. Se liste under afsnit 2.5

2.5 Kendte fejl / Workarounds
Nedenstående defects er planlagt til release 1.5.2
Servicenow
CS0480695
CS0497018
CS0461250
CS0496083
CS0453225
CS0462041
CS0496118
CS0494598
CS0381223
CS0475386
CS0468407
CS0496041

Fejltekst
Fejl ved del bygning - (delvis dublet til CS0465108)
Kommuner tager lang tid om at editere
Test Regel i Dataadministrator modulet hænger
Issue - 1499 Prompt bruger ved download af stor logfil (defectID 298)
Test-ext: Sag 1369 - Koter skal ikke have mere end 2 decimaler
Automatisk genvalidering
Issue - 1620 Generelle regler gælder ikke for nogen objekttyper (defectID 325)
Forskellige Z værdier i lodvektor vises oveni hinanden
Fejl i køsystem til godkendelser
Udpegning_punkt, Uppegning_linje og Udpegning_flade Kolonne "Nummer" autoudfyldes ikke
Test regel virker ikke (Dublet til INC1036637)
Issue - 1498 Mouse-over tekster i admin klient (defectID 297)
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