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1 Overordnede oplysninger
Service/System:

GeoDK. Klienter, backend og database

Nyt release nummer:

1.14.0

Nuværende release nummer:

1.13.1

Release Type:

Leverance til Prod

Release termin:

Release til prod. 25/11 2020
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2 Beskrivelse af releasen
2.1 Release test
Leverandøren har testet denne version, og kunden har testet denne version på Test-EXT inden idriftsættelse.

2.2 Indhold af release
2.2.1 Ændringsønsker
Følgende ændringsønsker er implementeret:
Nummer
174

Navn
Baggrundskort fra
Datafordeleren

Beskrivelse
Standard-baggrundskortene kommer nu fra Datafordeleren. Kortforsyningens lag kan fortsat
benyttes og er præfikset med ”Kortforsyningen: ” i lagvælgeren.

2.2.2 Øvrige fejlrettelser og forbedringer
Backlog nr

2321

Beskrivelse
Den opdaterede OpenAPI-dokumentation for produktionsmiljøet er nu at finde på
http://api.services.geodanmark.nu/assets/docs/index.html, ligesom den tilsvarende findes på test-miljøerne på de
tilsvarende endpoints.
Man kan nu se en organisations CVR-nr i administrationsmodulet.

Page 4 of 6

GeoDK Release Note vers. 1.14.0
Dato: 25/11 2020

Backlog nr
2519

Beskrivelse
For nye objekter kunne man kun skrive 1 tegn i kommentarfeltet og for eksisterende objekter kunne man kun skrive 1 tegn i
actionfeltet, ved offline redigering af en shapefile. Nu er actionfeltet altid ti tegn lange for samtlige objekttyper, og øvrige
tekst-felter 50 tegn lange for UdPegningsPunkt, UdPegningsLinje og UdPegningsFlade.

2428

Fejlbeskeden man får, hvis man forsøger at gendanne et objekt til en historisk version, der er magen til den nuværende, er
væsentligt forenklet og fortæller nu, hvad årsagen til fejlen er.

2583

Når man lige er logget ind på sin bruger og går ind under Rettigheder og Roller, var der tidligere ikke vist en standard
sagsfordeler for organisationen. Dette er nu fikset.

2581

Favicon for editor og administrationssiden er nu GeoDanmarks logo.

2588

Stavefejl ved funktionen ”kopier objekt” rettet

2592

For funktionerne omkring hjælpegeometri er følgende ændret
- En sag uden hjælpegeometri har nu ikke laget ”hjælpegeometri” markeret som tændt, når den åbnes
- Antallet af hjælpegeometrier i laget vises nu altid uanset om laget er tændt eller slukket
- Når der ikke er hjælpegeometrier i en sag vises ikke ”indlæser hjælpegeometri” ud for laget
- Der søges nu med en bredere buffer ved brug af hjælpegeometri, så især punkt-geometrier er nemmere at fange

2602

Azure B2Cs nye login-metoder er indført.

2619

Godkendelser får egne Azure Function-resourcer for at sikre bedre mod låste godkendelsesjobs. Dermed skulle
sandsynligheden for at et godkendelsesjob går i stå være sænket betragteligt, idet Azure Functions-resourcerne ikke
længere deles med kvik-validering.

2617

Skulle et job mod forventning tage for lang tid til at blive afviklet på Azure Functions flyttes det nu sømløst til Azure Batch i
stedet for at gå i stå
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Backlog nr
2594

Beskrivelse
Håndteringen af klik på ”Tilknyt”- og ”Eksporter”-knapperne er ændret, så de er mere tilgivende overfor dobbeltklik og
brugeren oplever en reaktion på klikket.

2605

Geodatabanken har problemer med at håndtere at flere pakker deler samme tidsperiode. Der er derfor lavet individuelle
pakkestørrelser til Geodatabanken. Pakkestørrelsen sættes højt nok til at en enkelt sag (samme registrering_fra) ikke deles
over flere XML-pakker når der sendes til Geodatabanken. (blev backported til release 13.1).

2.2.3 Fejlsager fra Freshdesk-supporten
Freshdesk nr.
Flere

Fejltekst
Det er fortsat set, at jobs ”hænger”. Det gælder både
import, eksport og valideringer.

Beskrivelse
Der er udført en række rettelser jf. ovenfor, så denne situation
nu ikke længere bør forekomme eller i værste fald sker meget
sjældent.

2.3 Ikke indeholdt i releasen, Kendte fejl eller mangler
Nedenstående fejl er planlagt til fremtidige releases:
Servicenow nr
41

Fejltekst
Mailadvisering virker ikke (eller virker dårligt). Den præcise virkemåde skal afklares
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