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[IRD-6859] RejsUd webtilgængelighedserklæring 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6859 

 
I forbindelse med at der er udarbejdet en webtilgængelighedserklæring for RejsUd, er der blevet 
tilføjet et link som er let at huske. For Indfak kan denne webtilgængelighedserklæring tilgås på 
adressen https://indfak2.dk/was 

 
Inden login vil dette link kunne tilgås ved at klikke her: 

 

Med denne opdatering, kan ovenstående link også tilgås ved at klikke på det nye ikon for 
webtilgængelighed. Ikonet er placeret i øverste højre hjørne og er dermed altid synligt efter login. 
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[IRD-6821] Varesøgning vises ikke korrekt i IE 11 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6821 

 
Internet Explorer 11 viste ikke vareforslag korrekt. 

 

 
Denne opdatering indeholder en justering af vareforslag, så visningen fremstår som i f.eks. Chrome. 
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[IRD-6172] Visning af organisations navn/bogføringskreds på afsendte beskeder 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6172 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3011 

 
Tilbage i Tricom 73 blev afsenderens tilhørende organisationsnavn vist i den besked, som blev 
sendt til brugerens e-mail. 

 
Man har fra Økonomistyrelsens side ønsket, at denne information ligeledes blev vist i ’Beskeder’ i 
brugerens Dashboard. Informationen er nu inkluderet i denne widget. 
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[IRD-2977] Lev.aktivering: Tekstsøgning fungerer ikke lavere i hierarkiet 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-2977 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3017 

 
Brugere med rollen Indholdsansvarlig kan fremover søge på eksisterende leverandører, som 
allerede måtte være oprettet i en anden organisation i IndFak. Søgefunktionen trunkerer før og 
efter søgestrengen, og viser resultaterne med en fed markering. Hvis leverandøren allerede er 
oprettet, så kan denne aktiveres uden, at det er nødvendigt at kende CVR nummeret på forhånd. 

 

Ved valg af en leverandør fra listen kan man nu klikke på ”Vælg eksisterende leverandør” 
 

Allerede udfyldte felter bliver nu udfyldt på samme vis som ved søgning på CVR nummeret. 
Bemærk at det kan tage op til 2 minutter før den nye leverandør fremgår af leverandørlisten. 
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[IRD-6633] Kontaktoplysninger kan ikke tilføjes lavere i hierarkiet ved 
leverandøraktivering 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6633 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3124 

 
Ved genanvendelse af en allerede oprettet leverandør, kan nye kontaktoplysninger ikke tilføjes. 

 

Fanen er derfor fjernet, for ikke at skabe forvirring over, at den ikke kan udfyldes. 

 
 

Denne fane er blevet overflødig, da kontaktoplysningerne i stedet oprettes på aftalen, hvor det 
også er muligt at oprette flere kontaktpersoner. 
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[IRD-6830] Kontotype gemmes ikke på RejsUd-fanen 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6830 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3200 

 
I produktionsmiljøet har enkelte lokale administratorer oplevet problemer, med at gemme RejsUd 
oplysninger for specifikke brugere. Problemet har især ramt brugere, som har været slettet fra 
IndFak, og senere er blevet oprettet igen. 

 
Der er blevet justeret i den måde data gemmes på brugeren, som skulle dæmme op for de sidste 
udfordringer omkring at gemme RejsUd data på enkelte brugere. 
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Delvis testbar [IRD-6347] Etablering af 2 nye udtrædelsesroller 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6347 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3050 

 
Vi introducerer to nye funktioner på organisations niveau: 
1) Status IndFak 
2) Status RejsUd 

 

Disse 2 status kan uafhængigt af hinanden have værdierne Aktiv, Inaktiv, Udtrådt eller Nedarv. 
Til forskel fra en almindelig de-aktivering af en organisation, så vil en aktiv bruger med en Udtrådt 
status for organisationen, fortsat kunne logge ind i IndFak, men vil være begrænset til kun at have 
arkivadgang. 

 
Bemærk at disse 2 status kun kan konfigureres af Globale systemadministratorer på IndFak niveau. 
På andre niveauer vil Status være read-only for alle brugere, Global systemadministrator inklusive. 

 
Hvis status er sat til Inaktiv er organisationen ikke på henholdvis Indfak/Rejsud. Det betyder hvis 
der er brugere, som har Indfak/Rejsud roller sat vil de blive fjernet, da kunden ikke har “licens“ til 
denne del af systemet. 

 
Hvis status er sat til Nedarv, så vil denne organisation forholde sig til nærmeste Status for Indfak 
eller RejsUd som er sat længere oppe i Hierarkiet, som ikke er sat til Nedarv. 

 
Er man udtrådt af RejsUd vil det betyde følgende: 
Her fjernes RejsUd fanen fra IndFak Administration på brugervisningen samt i Dataadministration 
Der gives dog adgang til alle RejsUd- og Revisionsrapporter 
Der gives arkiv-adgang til Ibistics RejsUd 
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Er man udtrådt af IndFak vil det betyde følgende: 
Man vil få adgang til alle rapporter man hidtil har haft adgang til. 
En kiggeadgang i Administrationsmodulet, hvis man har haft denne adgang. 
Ordreoversigt over afsluttede ordrer (udelukkende se-adgang) 
Aftalemodul (udelukkende se-adgang) 

 
Hvis en organisation udtræder af RejsUd og ikke IndFak, vil systemet fjerne alle RejsUd-roller på 
alle brugere og give udvalgte udtrædelsesrollen. Disse kan herefter se RejsUd-rapporter og arkiv- 
adgang i Ibistic. 

 
Hvis en organisation udtræder af IndFak og ikke RejsUd, vil systemet fjerne alle IndFak-roller, på 
alle brugere og give udvalgte udtrædelsesrollen. Disse kan herefter kun se ordreoversigten, 
aftalemodulet (se-adgang) og IndFak-rapporter. 

 
Bemærk: Denne IRD er crossfunctional mellem Tricom og Ibistic – Når Ibistic Integration 1007 er 
produktionssat, så kan vi aktivere Tricom delen. 
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Ikke testbar [IRD-6428] Fejl i rapporten Revision Prokura 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6428 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3113 

 
De systemmæssige forudsætninger for at vi kan monitorere samt afklare udfordringerne med 
revisionsrapporterne er nu rullet ud i produktionsmiljøet. Vi har behov for et par arbejdsdage til at 
sikre flowet før vi endelig klarmelder den enkelte indmeldte problematik omkring revisionen. 

 
Ikke testbar [IRD-6693] Rapporten revision brugere viser forskelligt antal brugere 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6693 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3149 

 
De systemmæssige forudsætninger for at vi kan monitorere samt afklare udfordringerne med 
revisionsrapporterne er nu rullet ud i produktionsmiljøet. Vi har behov for et par arbejdsdage til at 
sikre flowet før vi endelig klarmelder den enkelte indmeldte problematik omkring revisionen. 

 
Ikke testbar [IRD-6728] Systemændringer 19/6 15:26 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6728 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3162 

 
De systemmæssige forudsætninger for at vi kan monitorere samt afklare udfordringerne med 
revisionsrapporterne er nu rullet ud i produktionsmiljøet. Vi har behov for et par arbejdsdage til at 
sikre flowet før vi endelig klarmelder den enkelte indmeldte problematik omkring revisionen. 

 
Ikke testbar [IRD-6780] Rapport revision gruppemedlemskab misvisende 
https://jira.miracle.dk/browse/IRD-6780 / https://jira.miracle.dk/browse/IRU-3184 

 
De systemmæssige forudsætninger for at vi kan monitorere samt afklare udfordringerne med 
revisionsrapporterne er nu rullet ud i produktionsmiljøet. Vi har behov for et par arbejdsdage til at 
sikre flowet før vi endelig klarmelder den enkelte indmeldte problematik omkring revisionen. 
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