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1 Overordnede oplysninger

Public - KMD A/S

Service/System:

Editor og administrator klienten

Nyt release nummer:

1.9.0

Nuværende release nummer:

1.8.0

Release Type:

Leverance til Prod

Release termin:

Release til prod. 3/9 2019
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2 Beskrivelse af releasen
2.1 Overordnet beskrivelse
• XMI-tjek funktion
• Fejlrettelser

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
2.3.1 XMI-tjek funktion
For til stadighed at kunne sikre (og få overblik over) om de implementerede værdier, herunder faste fælles attributter og opslagsværdier, samt ændringer
der ikke automatisk kan håndteres (fx omdøbning) er i overensstemmelse med den gældende XMI-fil er der implementeret en XMI-tjek funktion. XMI-tjek
funktionen kan også benyttes til at få et overblik over hvilke ændringer en revideret XMI-fil vil få af indflydelse på systemet.
Funktionen er rettet mod Dataadministratorer og er beskrevet i vejledningen ”Vejledning – Dataadministratorer”.

2.3.2 Fejlsager
Følgende registrerede sager er rettet og released til Prod

Public - KMD A/S

ServiceNow nr
CS0721498

Fejltekst
Dispensering på afsluttede sager. Der er opstået en
valideringsfejl på sagen (formegentlig efter den er
afsluttet), som kan dispenseres inde på sagen.

Beskrivelse
Situationene kan kan ikke genskabes, og dispenserknappen er
ikke tilgængelig, når sagsstatus er andet end Kladde eller
Afventer godkender.

CS0717824

7 lag tændt men i konfliktløsningen bliver alle lag tændt

De korrekte kortlag vises nu.

CS0714842

Der hoppes rundt i fejllisten. Hvis man vælger at starte
nedefra i karantænerne, karantænen er rettet men
forsvinder ikke fra listen - derfor dispenseres der også for
at få fejlen fjernet fra listen. Der hoppes der helt ned i
bunden af advarsler?
Er det muligt at listen kan holde sin position?

Når der trykkes på "Dispenser" på en "karantæne", ryddes
listen, og en ny liste hentes fra serveren. Når der trykkes på
"Dispenser" på en "karantænefejl", kan flere "karantænefejl"
forsvinde fra listen, og derfor kan der ikke bare genindlæses
samme antal og sider bagefter.

CS0705908

Import af GDB fil - meddelse mangler informationer

Fejlbeskeden er nu være informationsgivende, og for den
aktuelle fil vil fejl-besked have været "Geometri for SandKlit
1114546161 er tom"
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ServiceNow nr
CS0699460

Fejltekst
Problemer med ortofoto i Editor. Kan ikke flytte det til
ønsket sted i listen

Beskrivelse
Rækkefølgen af kort kan nu ændres efter egne ønsker.

CS0699348

Jeg har oprettet et eget lag med visning af årets
temporære 10 cm ortofotos via wfs fra kortforsyningen.
Jeg kan ikke rykke laget ned i listen af kortlag.

Rækkefølgen af kort kan nu ændres efter egne ønsker.

CS0744140

Jeg vil gerne ændre rækkefølgen på kort i GeoDk.

Rækkefølgen af kort kan nu ændres efter egne ønsker.

CS0724371

Quickorto 2019 i GeoDK kan ikke hives længere nede af
listen, den vil blive i toppen!

Rækkefølgen af kort kan nu ændres efter egne ønsker.

CS0660136

Funktionen split-sag overføre valide objekter til den nye
sag.

Der var en generel fejl i valideringsmotoren, som betød at der
manglede valideringer i de områder hvor
kortlægningsstandarden (OP) ændrer sig. Dette er rettet nu.

CS0713800

Fejlbesked ved Import

Fejlbeskeden er nu være informationsgivende

CS0692789

Udpeger mange objekter. Ikke alle attributter kan ændres i Med release 1.9.0 kan alle attributter (pånær temp_i_d)
masseredigering.
masseredigeres). Der er oprettet særskilt issue på temp_i_d,
der rettes i en senere release.
Kosmetisk fejl i klienten. Det kunne ikke lade sig gøre at kopiere
Når en sag er godkendt kan man trykke på knappen
"Kopiér objekt". Det skal kun kunne lade sig gøre i status et objekt på en ikke-kladde sag. Knappen er nu fjernet fra
afsluttede sager.
kladde.
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2.4 Ikke indeholdt i releasen, Kendte fejl / Workarounds
Nedenstående fejl og ændringer er planlagt til fremtidige releases
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Servicenow nr
CS0720310

Fejltekst
Interpolering mellem 2 punkter. Når man skal oprette nye punkter og gerne vil have z-værdien interpoleret fra nabo
punkter - det virker pt. ikke.

CS0691398

Mailadvisering bruger ikke det korrekte filter

CS0683762

Trægruppe ligger i skov, men der bliver ikke generet en fejl. Der må ikke være trægrupper i skove.

CS0689955

GeoDK tillader værdien "Ikke tildelt" for attributten 'Forretningsproces'. Denne værdi er ulovlig og i uoverensstemmelse
med Specifikationen.

CS0672349

SV: About "problemer med at fejl på kommuneområde langt væk fra den kommune jeg prøver at lægge i"

CS0671269

Fejl på kommuneområde langt væk fra den kommune jeg er ved at lægge i GeoDK

CS0654693

Mail notifikationer virker ikke

CS0654681

Kan ikke se eller redigere organisation

CS0567458

Ny Organisation, man kan ikke se eller rette en organisation

CS0556703

GeoDanmark sagsnr. 52612 - fejl vedr. objekt udenfor kommuneområde

CS0530154

Sag 2611 - man kan kun se kommuneområder når man benytter "Der berører udpeget flade". Afventer MAP-fil, da det er
denne der afgør hvordan fx kommunegrænsen vises.
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