ISY WinMap Matrikkelen versjon 18.019.33133 for WinMap 2018
Nyheter i versjon 18.019.33133 – Desember 2018
Endring

Generelt

Oppdateringer fra versjon
18.019.33132

Eksisterende bygning
Rettet feil: Fikk feilmelding Ikke gyldig Matrikkelen WFS dataforbindelse for dette
GeoProsjektet.

Oppdateringer fra
versjon 18.019.33131

Rettet feil: Grensepunktnummer og sidelengde ble ikke med på målebrev med
utsnitt
Rettet feil: Kunne ikke legge inn anleggsprojeksjonsflater som lå utenfor
eiendommens teiger
Rettet feil: Bekreftelse på arealoverføring etter § 9f ble vist selv om det ikke var
krysset av for dette
Skriver ut personnummer i lista over eiere fra sentral matrikkel

Oppdateringer fra versjon
17.018.33125

Forbedret Søk på Matrikkelenhet, får nå ikke advarsel om omnummerering av
matrikkelenhet dersom dette skyldes ending av kommunenummer.
Rettet feil med Kopiere bruksenheter for Bygning brukstilfeller. eJournal #167791.
Rettet feil som kunne oppstå ved danning av flater i tiltaksbasen for de som ikke har
integrasjon mot Sentral FKB.
Kunne få melding om manglende DLL. eJournal #167492.
Rettet feil som kunne oppstå ved FKB Bygg/Tiltak > Endre Annenbygning til
Bygning.
Kunne få melding om manglende DLL. eJournal #167492.

Oppdateringer fra versjon
17.018.33116

Oppdatert for å håndtere store verdier i id-sekvenser fra matrikkelen, som etter
kommunesammenslåing har fått mye større verdier enn tidligere.
Nabolistedatabase er oppdatert med nye kommunenummer.

Oppdateringer fra versjon
17.018.33116

Properties-filen for oppsett mot matrikkelserver skrives ikke over ved oppdatering.
Det ble gjort i versjon 17.018.33116.

Oppdateringer fra versjon
17.018.33104

Standardverdi for egenskapene til KOPIDATA (OMRÅDEID,
ORIGINALDATAVERT og KOPIDATO) blir nå ikke lengre satt ved oppdatering
fra Matrikkelen til SFKB. (NGIS-947)

Generelt

Tilpasset GeoMedia 2016.2
Tilpasset Matrikkelen versjon 3.10.4 produksjonsatt 18.04.2017.
Godkjent som oppdateringsklient av Statens Kartverk for Matrikkelen 3.10.4.
Oppdatert med siste versjon av InnsynsAPI og OppdateringsAPI versjon 3.0 (3.10.4)
med tilpasninger til matrikkelen 3.10.4 fra Statens Kartverk.

Tilpasset Sentral FKB
Nytt brukstilfelle

Oppdatering og vedlikehold av både Matrikkel og Sentral FKB gjøres i en og
samme prosess – Bygning og Tiltak
Lagt inn som en utvidelse i ny bygning

Registrer bygning ikke
søknadspliktig
registreringspliktig
Nytt brukstilfelle
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Registrer
bygningsendring ikke
søknadspliktig
registreringspliktig
Nytt brukstilfelle

Registrer konsesjonsforhold, slett konsesjonsforhold og vis konsesjonsforhold.

Konsesjon
Vis matrikkeladata

Oppdatert URL til forurensninger etter endringer i Miljødirektoratets system

Endre forretningsdata

Lagt inn knapp for å hente grunnboksutskrift.
Lagt inn muligheter for å kunne tinglyse forretninger direkte.
Kan nå tinglyse arealoverføringer der avgiver ikke er tinglyst.

Endre bygningsdata

Lagt inn begrensninger på endring av bygningsstatus. Kan legge inn manglende
statuser fra tidligere steg i byggesaksbehandlingen.
Kan ikke redigere bygninger og bygningsendringer med status fritatt for
søknadsplikt registreringsplikt.

Retting av forretning

Kan rette elektronisk tinglyste sammenslåingsforretninger der sammenslåing feiler.

Ny adresse

Kan opprette nye adresser på teig med flere matrikkelenheter, teig med
matrikkelnummer mangler og uregistrert jordsameie.

Flere kommandoer

Ifm med forskriftendring er opprettet etter ML 9 bc eller h endret til Opprettet etter
ML 9 b til h.

Ny bygning

Bygg kan opprettes og redigeres på teig med flere matrikkelenheter, teig med
matrikkelnummer mangler og uregistrert jordsameie.

Ny bygningsendring
Flytt bygning

Lagt inn advarsel i klienten

Etterregistrer gammel
bygning
Registrer tiltak unntatt
byggesaksbehandling
Arealoverføring

Kan tinglyse arealoveføringer fra ikke tinglyst matrikkelenhet

Opprett ny grunneiendom

Ved fradeling fra flere matrikkelenheter. Blir ikke tinglyste eiere automatisk
overført fra avgiverne.

Sammenslåing av
matrikkelenheter

Utgående matrikkelenhet kan ikke være anleggseiendom med
anleggsprojeksjonsflate. Dersom en utgående enhet er jordsameie må bestående
enhet også være jordsameie. Varselmeldinger ved tilfeller hvor jordsameier eller
anleggseiendom inngår

Seksjonering

Rettet feil: Hovedeiendom skal ikke kunne legges til som berørt.Winmap-903

Elektronisk tinglysning

Implementert mulighet for elektronisk tinglysning for fradeling med en avgiver og
ingen vedlegg, sammenslåing av to matrikkelenheter på samme nivå og
grunneiendom fra festegrunn fra én festegrunn

Installering:
Avslutt alle program
Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å
installere.
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Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap Matrikkelen dersom du
har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette.
Krav til installasjonen:
•
•

ISY WinMap 2017 basert på GeoMedia 16.2, versjon 17.00.00.20059 eller nyere må være
installert på systemet.
GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.
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