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1

Indledning

Dette dokument beskriver indholdet i BBR release 1.8.3.

2

BBR Release 1.8.3 (idriftsat den 26.04.18)

2.1

Opsummering af releasen

BBR version 1.8.3 er lagt i produktion torsdag d. 26/04 og indeholder en række nye funktioner og rettelser, som vil blive
beskrevet i de kommende afsnit.
De nye funktioner er beskrevet nærmere i BBR’s brugervejledning.

2.1.1

Indbakke

Notifikationer ved overskridelse af frist.
Når indberetninger har ligget ubehandlet i indbakken længere end fristen for behandling, vises der en notifikation i
indbakkefanen. Klikkes der på notifikationen, søges der på sager med overskreden behandlingsfrist.
Link til Ejendom ved nyoprettelser (link til grunden):
Når der oprettes nye objekter via indbakken linkes til den Grund, som objekterne oprettes på.
Automatisk udfyldning af initialer:
Man kan nu tilføje automatisk udfyldelse af brugerens initialer i feltet til sagsbehandlerens initialer på indberetninger i
Indbakken. Dette gøres i ”mine indstillinger”.
Nyt design af advarsler i Indbakke:
Advarslerne på rettelserne, der fortæller, om der er noget, man skal være opmærksom på, er blevet redesignet. De vil nu
altid være at finde under ”Information”. Desuden vil der ved nyoprettelse og sletning være en markering af, hvilket objekt
der bliver oprettet/slettet.
Automatisk opdatering af revisonsdato ved udførsel:
Hvis indberetningen ændrer på bygningskoordinaterne, sættes revisionsdatoen til datoen for udførelsen af
indberetningen.
Ny webinar-lektion til Indbakken:
Webinar-lektionen omkring indbakken er blevet opdateret, så den stemmer overens med ændringerne i indbakken.
Ændring af visning i objekttræ (automatisk bygningsnummer):
Ved nyoprettelser af bygninger og tekniske anlæg sættes bygnings-/anlægsnummeret automatisk til det næste ledige på
ejendommen, medmindre det er angivet i indberetningen.
Filtrering på rolle i søgning
Der kan nu filtreres på rollen af indberetter, når der foretages en avanceret søgning.
Kviksøgning på en hel vej:
Alle indberetninger på en vej kan nu fremsøges i kviksøgning.
Faneblade fjernet for indberetninger med mange rettelser:
Er der mere end 10 rettelser på den samme indberetning, vises kun titlen på den åbne rettelse.
Fuld kodetekst ved mouseover:
Fylder kodeteksten mere, end hvad der kan være i feltet, vil den fulde tekst kunne ses ved at holde musen over feltet.

Dannelse af PDF fra indbakken:
Når en indberetning eksporteres til pdf, vil BBR-objekter være sorterede.
Ny rolle:
Rollen "Callcenter medarbejder" erstattes af "BBR Erhvervsservice SKAT" på nye indberetninger.
Små kosmetiske ændringer:
•

Ejendomsnummeret er flyttet til titlen på indberetningen.

•

SH-markering erstattet af en pil.

•

Feltet ”Rolle” er blevet fremhævet.

•

Fejlknappens beskedboks opdateret.

2.1.2

Andre ændringer
Ændringer til snitflader

•

IndberetningService har nu to versioner. Version 2 returnerer foruden de normale felter også id’et på den
nyoprettede Indberetning. Dette er primært relevant for RetBBR for at vise indberetninger i kortkomponent.

DARSyncProcessor-job
Der kører nu et nyt job, DARSyncProcessor, som løbende vil notificere DAR 1.0 om relevante ændringer i BBR-data.
Jobbet er sat på pause og startes op ved DAR 1.0 go-live.

2.1.3

Løste sager

Dette afsnit indeholder en liste af sager, som er løst i BBR 1.8.3-releasen. Første underafsnit vil indeholde udvalgte
sager, som har særlig relevans på tværs af kommuner.

Udvalgte sager
Sags ID

Titel

Beskrivelse

KMTBBR-12642

Problem med notatlinjer på tidligere
beskyttede objekter

Det er nu muligt at slette/rette i notatlinjer, der
tilhører BBR objekter, der tidligere har været
sikkerhedsklassificerede/beskyttede.

KMTBBR-11517

Manglende historik for ændringer

Historikken på grunde er nu rettet, så den rigtige
registreringsaktør fremgår.

KMTBBR-13694

Anvendelseskodeværdien i Indbakken før
rettelse er ikke den "gl. værdi" ved direkte
udført.

Det er rettet, så ”Værdi før rettelse” ikke ændrer
sig, når indberetningen udføres. Heller ikke hvis
det er en direkte indberetning.

KMTBBR-13790

Fjerne krav om påbegyndelse på
nedrivning-tilladelsessager

Da det ikke giver mening at angive en
påbegyndelsesdato for nedrivninger, er dette
krav fjernet.

KMTBBR-14093

Fejl i dannelse af rapporten ”Udskrevne
BBR-meddelelser”

Rapporten ”Udskrevne BBR-meddelelser” vil
ikke længere give et tomt resultat.

Øvrige løste sager
Sags ID

Titel

KMTBBR-9563

BPFG hvorfor kan det ikke lade sig gøre

KMTBBR-11517

Manglende historik for ændringer

KMTBBR-11609

Support BBR - Sletning af bruger i BBR 1.8

KMTBBR-11885

Får fejl 500 ved en bestemt sag i indbakken

KMTBBR-12133

Energy processor throwing exceptions

KMTBBR-12300

Fejl i adressevalg ved oprettelse af opgange/enheder som sagsdata

KMTBBR-12642

Problem med notatlinjer på tidligere beskyttede objekter

KMTBBR-13104

For lang svartid på mail

KMTBBR-13111

Mangler koordinatsæt

KMTBBR-13191

Min Support - Sager med status "Afventer 3. part" skal vises under Andre sager

KMTBBR-13397

Fejl 500 ved indlæsning af indberetninger

KMTBBR-13434

Melder fejl ved SKAT indberetning

KMTBBR-13462

Tekniske anlæg byggesager, afsluttet uden ibrugstagningsdato

KMTBBR-13504

Fejl: Alfabetisk orden i resutatliste mangler.

KMTBBR-13508

Gendannelse af slettet bygning tildeler ikke koordinat

KMTBBR-13527

Indberetning af byggesag med flere enheder - enhedsadresserne ændrer sig

KMTBBR-13588

Information om næste automatiske udsendelse af BBR-meddelelse er ikke korrekt

KMTBBR-13598

Kan ikke udsøge nyudstykkede adresser

KMTBBR-13626

BBRMessageProcessor Send failed, RegistreringFra = RegistreringTil

KMTBBR-13643

Jeg kan ikke oprette en ny ejerlejlighed i stam ved hjælp af "kopier" ikonet under enheder

KMTBBR-13649

Indbakken: Tekst på knap for "aktiv høring" er ikke som aftalt.

KMTBBR-13681

Blank page when logging directly into Indbakke with tværkommunal user.

KMTBBR-13694

Anvendelseskodeværdien i Indbakken før rettelse er ikke den "gl. værdi" ved direkte udført.

KMTBBR-13703

Kan ikke slette beskyttet objekt.

KMTBBR-13707

ejd. 813-189426 tidl. BPFG ejendom matrikulært ændret til selvstændig ejendom 9/10-2017

KMTBBR-13708

Manglende visning af sagsnr. i oversigten

KMTBBR-13723

Problem med udfør i indbakken

KMTBBR-13759

Fejl i genvejstast

KMTBBR-13767

Opdel af bygninger

KMTBBR-13776

Fejl i sagstype ved brug af genvejstaster

KMTBBR-13784

Nye enheder vises ikke i OIS

KMTBBR-13789

Indberetning fra Skat er ikke længere i indbakken

KMTBBR-13790

Fjerne krav om påbegyndelse på nedrivning-tilladelsessager

KMTBBR-13794

Slettet notatlinje fremgår stadig af BBR-meddelelse

KMTBBR-13796

Fremsøge sager i indbakken fejler

KMTBBR-13810

Uoverenstemmelse af zonestaus - matrikel 1 av Bangsbo, Frederikshavn markjorder

KMTBBR-13811

Missing dirty check on indberetning Enhed

KMTBBR-13820

Adresse (BPFG)kan ikke findes i indbakke

KMTBBR-13838

Labels disappear in Indbakke

KMTBBR-13866

Support BBR -fejl ved generering af BBR

KMTBBR-13901

Søgning på sagsnummer - kviksøgning

KMTBBR-13918

Historic for adress on grund throws a 500 error

KMTBBR-13921

Fejl når man klikker på ejd.nr. i BOB

KMTBBR-14102

Fejl i udfør fra Indbakken

KMTBBR-14145

AWSProcessor bagud som følge af hop i sekvensnummer

KMTBBR-14161

Fejl i kode 150 Kollegium

