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Fullførte oppgaver:
● NVDB-9412: Rekonfigurert datainnhenting for Grafana
● NVDB-9378: Slått av lagring av hendelser
● NVDB-9255: Mulighet for å redigere på objekter som krysser administrativ grense
● NVDB-7463: Generering og oppdatering av 824-Skredpunkt
Fortsatt under arbeid:
● NVDB-9300: Slett av hendelselogg
● NVDB-9414: Brukket release pipeline
● NVDB-9117: SSO for plunderfri innlogging

Skriv API



Fullførte oppgaver:
● NVDB-10001: Tilrettelegge for implementasjon
● NVDB-9450: Analyse av stedfestingsfunksjonalitet som ligger i Skriv i dag
● NVDB-9997: Opprette domenemodell
● NVDB-9998: Caching av datakatalog
● NVDB-9954: Implementere representasjonsmodell
Fortsatt under arbeid:

Stedfesting



Fullførte oppgaver:
● NVDB-9379: Utrulling av 3 pods til STM knyttet til forskjellige databaser

Fortsatt under arbeid:
● NVDB-9243: Generere og teste spørringer for oppdatering av Datakatalogen

Datakatalog



Fullførte oppgaver:
● NVDB-9951: Logging til Splunk
● NVDB-9950: Monitorering i Grafana
● NVDB-9942: Popup i kart
● NVDB-9457: Utdeling av områder og kategorier til saksbehandlere
● NVDB-9416: Migrere over til Tanzu
● NVDB-9419: Mulighet til å registerer som anonym
● NVDB-9428: Ansvarlig for kategori
● NVDB-9420: Fjerne områdeansvarlige
● NVDB-9422: Integrere mot Rett I Kartet – Kartverket
● NVDB-9417: Vis avanserte detaljer basert på rolle
● NVDB-9952: Utvidet til å støtte innlogging fra borgere
● NVDB-9985: Rettet opp i sjekkbokser som ikke endret state
Under arbeid:
● NVDB-9421: Dokumentasjon på Confluence
● NVDB-9418: Rollestyring

Fiksvegdata



Fullførte oppgaver:
●
Fortsatt under arbeid:
● NVDB-9300: Slett hendelselogg

Database / Datakontroll



● Oppdateres endringsloggen på Git, eller er det endringslogg et annet sted?
– Endringsloggen på git oppdateres når vi har releas i PROD. Det har ikke vært noen releas i PROD siden Mai.

● Hva menes med/ligger i «Slett heldelseslogg»? Vil det si at alt blir slettet, alt før en dato?
– Det er bare gamle logger som ikke lenger har en funksjon eller som er logget andre steder som slettes. Logger som 

har funksjon vil fortsatt leve videre.
● Fiksvegdata begynner å se bra ut. Lovende for sluttproduktet.

Spørsmål / Tilbakemelding
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