ISY WinMap Matrikkelen versjon 18.020.33152 for WinMap 2018
Nyheter i versjon 18.020.33152 – Desember 2019
Endring

Generelt

Avhengigheter

Dersom Matrikkelen kjøres integrert med Sentral FKB er det viktig at
versjonene fungerer sammen. Denne versjonen av Matrikkelen er avhengig av
at Sentral FKB kjøres i versjon 18.006 eller nyere.

Oppdateringer fra versjon
18.020.33151

Rette feil ved søk kun på adressenavn eller adressekode ble alle adresser i
kommunen søkt frem.
Rettet feil: Dersom det var lagt til mange eiendommer tok det lenger og lenger tid å
legge til flere.

Oppdateringer fra versjon
18.019.33142

Opprett ny veg: Må registrere representasjonspunkt for vegen og vedtaksdato
Endre veg: Må registrere vedtaksdato og årsak til endring
Reseksjonering seksjoner:
Rettet feil ved seksjoner: Når teiger for seksjoner ble slått sammen ble den
sammenslåtte teigen en del av samme matrikkelenhet som den største teigen uansett
hva som var valgt.
Rettet feil: Tilpass til kart fjernet matrikkelenheter som berørte endrede teiger.
Rettet feil: Seksjoner som berørte endrede seksjoner ble ikke sendt med i
forretningen.
Tilpasset Matrikkelen api versjon 3.15.2.

Oppdateringer fra versjon
18.019.33141

Tilpasset Matrikkelen innsynsapi versjon 3.15.1 produksjonsatt 05.06.2019.
Implementert ny rapport Utskrift av panteboken
Involverte matrikkelenheter i treet kan ekspanderes til å vise mer informasjon om
den involverte

Oppdateringer fra versjon
18.019.33134

Tilpasset Matrikkelen versjon 3.14.0 produksjonsatt 15.03.2019.
Godkjent som oppdateringsklient av Statens Kartverk for Matrikkelen 3.14.0.
Oppdatert med siste versjon av InnsynsAPI og OppdateringsAPI versjon 3.0 (3.14.0)
med tilpasninger til matrikkelen 3.14.0 fra Statens Kartverk.
Rettet feil: Kunne ikke slette teiger som ikke har naboteiger

Rettet feil: Dersom ny grenselinje krysser eksisterende grenselinje ble ikke begge
splittet

Rettet feil: Dersom det ble satt inn et nytt grensepunkt som splitter eksisterende
grenselinje. Ble ikke tilhørende teiger oppdatert dersom dette punktet ble flyttet
Rettet feil: Ved splitting av anleggsprojeksjonsgrense kunne det komme feilmelding
om kryssende geometri

Rettet feil: Kunne ikke slå sammen anleggsprojeksjonsgrenser som hadde
knekkpunkt
Rettet feil: kunne ikke endre dato for midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til
datoer etter 1.7.2015
Rettet feil: Bruttoareal for etasje ble ikke kopiert
Rettet feil Adresser sosi tok ikke hensyn til utvalg
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Rettet feil: Dersom flere avgivere skal det bare gå an å legge til ikke tinglyste eiere
dersom Opprettet etter ML9 er krysset av.
Nytt brukstilfelle Trinn i fullføring av oppmålingsforretning erstatter Fullføring av
ikke fullført oppmålingsforretning ML

Oppdateringer fra versjon
18.019.33132

Oppdateringer fra
versjon 18.019.33131

Eksisterende bygning
Rettet feil: Fikk feilmelding Ikke gyldig Matrikkelen WFS dataforbindelse for dette
GeoProsjektet.
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
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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.
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 2018 (GeoMedia Desktop 2018) versjon 16.5.0.2164 eller nyere må være
installert på systemet.
GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.
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