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Fullførte oppgaver:
● NVDB-9370: Ny feilmelding for lukkende objekter
● NVDB-9414: Avsluttet brukket release pipeline

Skriv API



Fullførte oppgaver:
● NVDB-10161: Stedfestingstjenesten i Atlas (UTV)
● NVDB-10162: Tester for diverse brukerscenarioer
● NVDB-10083: Returnere stedfest resultat til bruker
● NVDB-10022: Validering av geometritype
● NVDB-10024: Hente rute fra NVDB API Les
● NVDB-10015: Validering av ruteparamtere
● NVDB-10016: Mapper til Ruterequests
● NVDB-10118: Test og validere variablet antall parametere sendt inn
● NVDB-10141: Returnere fullverdig resultat som inkluderer eventuelle feil
● NVDB-10023: Kombinere stedfesting med mor

Stedfesting



Fullførte oppgaver:
● NVDB-10086: Feilretting: Vise riktig konfliktsjekkresultat
● NVDB-9243: Binde mutasjon av datakatalog med analyselogikk
● NVDB-10057: Håndtering av assosiasjonsendringer
● NVDB-10142: Benytte analyserte endringer for generering av spørringer

● Fortsatt under arbeid:
● NVDB-10055: Bedre håndtering av liste og struktattributtyper

Datakatalog



Fullførte oppgaver:
● NVDB-10152: Produksjonssetting for saksbehandlere (Flere små forbedringer)
● NVDB-9421: Dokumentasjon på Confluence
● NVDB-10062: Tilpasse til mobil
● NVDB-10075: Redigere eksisterende saker
● NVDB-10078: Endringssett for databaseskjemaer
● NVDB-10007: Merk markør og vis popup fra tabell valg
● NVDB-10022: Deploymentbeskrivelse for ATM og PROD
● NVDB-10033: Styling av områdeansvarlig side
● NVDB-10032: Fjerne kategorier på ansvarlige
● NVDB-10064: Kartvisning vedvarer mellom sider
● NVDB-10073: Delbar URL
● NVDB-10059: Mulighet til å abonnere fra grensesnitt
● NVDB-10002: Implementert logikk for action valg
● NVDB-10036: Separert raise og dispatch av hendelser
● NVDB-10003: Gjennomgang og tilbakemelding med produkteier
● NVDB-9418: Rollestyring
● NVDB-10034: Fjerne begrensing på email i innmelding
● NVDB-10035: Tillat bare innloggede å abonnere
● NVDB-10076: Klikk på cluster zoomer inn til feilmeldinger
● NVDB-10128: Retting av småbugs i akseptansetesting
● NVDB-10184: Visualiser valgt punkt i kart

Fiksvegdata



Fullførte oppgaver:
● NVDB-8924: Migrere fra Openshift til Tanzu
● NVDB-10112: Ryddejobb for uheldig registrerte tunnel/tunnelløp
● NVDB-8912: Lokalisert ORA feil med geometri

Fortsatt under arbeid:
● NVDB-9038: Sjekk av overlapp for strekning, kryssdel og sideanleggsdel
● NVDB-9035: Ny kontroll for sjekk av dekning av 916, 918 og 920
● NVDB-8861: Splitting av lange objekter pr. Strekning, 912 Funksjonsklasse

Database / Datakontroll



Spørsmål / Tilbakemelding
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