Under finner du informasjon om hva som er nytt i standard versjon ISY Prosjekt Plan 2018.3.

Nyheter i versjon 2018.3 (september 18)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Tilpasninger til GDPR (personvernforordningen som ble innført i EU 31.05.2018)
Ved feilsituasjoner, hvor det tidligere alltid ble sendt en epost til NoIS, kan du som bruker
nå velge om en slik epost skal sendes, eller ikke. Det vil også fremgå hvilke
personopplysninger som blir sendt, sammen med informasjonen om selve feilsituasjonen.

•

Enklere å flytte aktiviteter i planen
Du kan nå flytte aktiviteter forbi summasjonsaktivitetene i planen.

•

Menypunktet Rediger tabell er flyttet
Menypunktet Rediger tabell er nå flyttet ut av undermenyen til Rediger visning, slik at det
nå er et eget menypunkt i den samme menygruppen Layout.

•

Feltnavn kopieres nå til utklippstavlen.
Ved kopiering av hele rader eller hele kolonner, så kopieres nå også feltnavnene til
utklippstavlen.
Navn
Gjeldende start Gjeldende slutt Gjeldende varighet
Reguleringsplan
06.08.2018
02.04.2019
165
Planforslag 1. gangs behandling 06.08.2018
23.11.2018
80
Oppfølging av detalj- og reguleringsplan
26.11.2018
21.12.2018
20
Midlertidige vegomlegginger
01.10.2018
23.11.2018
40
Revisjon av dokumenter
02.01.2019
12.02.2019
30
Godkjenning av dokumenter
13.02.2019
05.03.2019
15
Sluttdokumentasjon
06.03.2019
02.04.2019
20
Leveranse reguleringsplan
02.04.2019
02.04.2019
0

•

Det er utført optimaliseringer som gir forbedret ytelse ved:
Visning av prosjektliste for åpning av prosjekt, og for rapportering av prosjekter. Dette
gjelder normal når man velger å vise «Alle prosjekter» i prosjektlisten, og det finnes «flere
tusen» prosjekter lagret i løsningen.

•

Noe endret oppførsel for visning og redigering av prognose plan:
Datofeltene for Prognose gjenstående start og Prognose gjenstående slutt blir nå satt
blanke (tomme) for aktiviteter som er 100% ferdig. Tidligere fikk de samme dato som
gjeldende periodeslutt.

Sletting av dato i Prognose gjenstående start eller Prognose gjenstående slutt, medfører
nå at feltet blir blankt (tomt). Tidligere ble datoen satt til dagens dato.
Sletting av verdi i Prognose gjenstående varighet, medfører nå at verdien settes til 0
dager. Tidligere ble den satt til 1 dag.

