Tricom 75

Indfak Release Note
Dato: 23-06-2020

Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S

+45 70 60 58 20

support@tricom.dk

www.tricom.dk

Indholdsfortegnelse
IndFak-specifikke punkter ................................................................................................................. 3
[IRD-6579] Gamle aftalemodul kan tilgås ............................................................................................................... 3
[IRD-6638] Optræder som lokal systemadministrator i Nyt adm selvom han ikke har rollen .............. 4
[IRD-6665] Adgang til rapport: GIRS Organisatorisk ........................................................................................... 4
[IRD-6692] Valideringsfejl ved import af data under "Rejsebureau og SKAT" - KU .................................. 5
[IRD-6705] Ændringer på bruger gemmes ikke i Tricom administrationen ................................................. 6
[IRD-6701] Beskedservice på dashboard fejler og giver ERROR ....................................................................... 7

2

IndFak-specifikke punkter
[IRD-6579] Gamle aftalemodul kan tilgås

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6579 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3091
Det gamle aftalemodul kunne tilgås via udbakken. Hvis man i udbakken åbnede varedetaljer for en
katalogvare, så blev man via aftalelinket ledt til det gamle aftalebillede. Denne fejl er rettet således
at brugeren ledes over på korrekt aftalebillede i den nuværende version.
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[IRD-6638] Optræder som lokal systemadministrator i Nyt adm selvom han ikke har
rollen
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6638 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3130

En enkelt bruger havde, ifølge Tiger Administration filteret, adgang til gruppen Rolle IndFak: Lokal
Systemadministrator. Der var tale om en visningsfejl i filteret. Brugeren var reelt ikke medlem af
den aktuelle gruppe, og havde dermed heller ikke de aktuelle rettigheder som denne gruppe ellers
normalt giver medlemmerne. Filteret er re-indexeret og stemmer nu overens med faktiske forhold.

[IRD-6665] Adgang til rapport: GIRS Organisatorisk

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6665 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3134
Grupperne Rolle IndFak: Controller og Rolle RejsUd: Controller er blevet tilpasset, så de nu begge
giver adgang til de 2 GIRS-rapporter under Rapporter – Modul – RejsUd.
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[IRD-6692] Valideringsfejl ved import af data under "Rejsebureau og SKAT" - KU
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6692 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3148

Når kunden ville indlæse brugere under Dataadministration for RejsUd - Rejsebureau & SKAT, så
blev der bl.a. valideret for feltet "CWT afdeling" - et felt som ikke længere anvendes. Oprindeligt
var dette designet til at være et felt som kun måtte indeholde gyldige værdier, og dermed har
Tiger Dataadministration været sat op til at sikre indholdet i disse felter levede op til dette krav.

Da værdierne i CWT-felterne ikke længere er relevante, så er valideringen for indholdets gyldighed
i disse felter ligeledes blevet fjernet fra Dataadministrations rapporten.
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[IRD-6705] Ændringer på bruger gemmes ikke i Tricom administrationen
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6705 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3156

Oprettelser eller ændringer af RejsUd fanens bruger opsætning, blev ikke gemt.
Denne fejl er blevet rettet så man igen kan tilpasse brugere i Tiger Administration for Brugere.
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[IRD-6701] Beskedservice på dashboard fejler og giver ERROR

https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6701 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3155
Widget til forsendelse af beskeder til organisationen, havde fået problemer med at sende beskeder
til større grupper. Hvis antallet af modtagere var for stort, så kunne modulet ikke generere de
mange beskeder, og dermed fik ingen udover afsender den besked der skulle sendes ud.
Beskedservicen har fået en optimering af beskeder til grupper således, at denne funktionalitet igen
er mulig, ikke kun direkte til enkeltpersoner.
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