Endringer i ISY Beskrivelse/ISY Linker 10.2
GDPR info for ISY Beskrivelse og ISY Linker
I mai 2018 innførte EU nye personvernregler (GDPR). Disse trer i kraft i Norge ca. 1. juli.
Vi har oppdatert vår Personvernerklæring iht. dette. I programmet går du til menyvalg hjelp>Personvernerklæring for å lese mer.
NoIS som leverandør skal behandle personopplysningene bare på dokumenterte instrukser fra Kunden
(jf. GDPR art. 28 nr. 3a). Det må derfor foreligge en databehandleravtale før vi kan motta filer eller
utføre fjernhjelp ved bruk av program slik som TeamViewer.
ISY Beskrivelse og ISY Linker er programvare for lokal desktop eller server, det vil si at all informasjon i
selve programmet blir lagret hos brukerne og Norconsult Informasjonssystemer AS har ikke tilgang til
denne informasjonen med mindre kunden selv deler informasjonen via kanalene til kundeservice.
For mer informasjon om databehandleravtale eller personvernerklæringen ta kontakt på e-post:
GDPR@nois.no

Husk mine valg
Implementert mulighet for å huske alle eksport (.GAB/ .GAP/ .XML) og utskriftsvalg i ISY Beskrivelse.
Smart hvis du ikke ønsker å huke av de samme spesielle valgene hver gang. ISY Beskrivelse blir installert
med et standard oppsett for eksport og utskrift.
Valget ligger under Verktøy->Oppsett->Valg

Standard utskriftsvalg Prosess
ISY Beskrivelse og ISY Linker installeres nå med nytt oppsett for avhuk for utskrift prosess. Etter flere
tilbakemeldinger fra våre brukere har vi nå sørget for at det oppsettet som er mest brukt ligger inne som
standard. Brukerne kan selv fritt endre dette under utvelgelsen.

Søk via Vis Poster som…
Ved å trykke tekst kommer nå brukerne rett inn i søkmenyen for ISY Beskrivelse, ikke lenger behov for å
gå via oppsett.
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•
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•
•
•
•
•

Løst: Mengder->Nullstill mengder nullstiller ikke alle mengder og ikke mulig å slette delmengder
Løst: Vindu for delmengdemal sorterer ikke alfabetisk. Vanskelig å finne frem.
Løst: Avhuk for merknader lar avhukene være på. Forvirrende for kundene når valget er satt.
Løst: Komprimert utskrift endringsliste gir ingen info, kun en uendelig lang liste med blanke ark
Løst: Jernbaneverket står fortsatt flere steder i programmet, selv om Bane NOR skal brukes
Løst: Eksport 2009 prosjektoverføring gir valideringsfeil på alle poster med Andre krav.
Løst: Bilder blir ikke med ut på .XML 2012 eksport, kun 2009. Bildet blir med som RTF tekst.
Løst: Stikkord fylles ut automatisk på prosjektoverføring. Må sende info til Standard Norge for å
få endret rutinene for .xml prosjektoverføring.
Løst: Enkelte beskrivelser tar bort ordet Andre krav på NS-koden
Løst: Mengdevariabler viser 0 i mengde på eksport til prisforespørsel
Løst: Lagringsfeil, hvis .BAC er fjernet 1 gang kan neste bruker gå inn i filen
Løst: Ikke mulig å lese inn .GAB fil med priser, kun .GAP.
Løst: Delmengdeutvelgelse tar ikke ut ekskluderte mengder
Løst: Flytende vinduer beholder ikke valgt posisjon

