Septembe 2019 - versjon 18.006

ISY WinMap Jobbhandtering
ISY WinMap är en komplett lösning för förvaltning och ajourhåll av geografisk information.
Lösningen bygger på GeoMedia från Hexagon Geospatial. Denna version kör med
GeoMedia Desktop 2018 (16.5)
ISY WinMap 2018 bygger på ny release av GeoMedia Desktop 2018. Detta innebär komplett
installation av GeoMedia ock alla ISY WinMap moduler. Higlights för ny version av ISY WinMap
Jobbhandtering:

Jobbhantering
Detta är en modul i ISY WinMap-lösningen
Uppdateringar september 2019
• Norsk versjon:
o Anpassede inställningar för norska användare
• Svensk versjon:
o möjligheten att skicka sämjedelade fastigheter och samfälligheter till Bryggan
(Unofficial parcel)
o Forbedret visning av koordinatliste i Layout-vinduet. Koordinatlisten vises
sortert (alfabetisk) og med lik kolonnebredde.
o Lagt till möjlighet att spara layoutramen i Layoutkommandot. Tre nya
konfigurationsparametrar i registret som säger om layoutramen ska sparas
och i vilken Connection och featureklass.
o (Oppdatert standardadresse for Huddinge)

Uppdateringar april 2019
• Norsk versjon:
o Anpassede inställningar för norska användare
• Svensk versjon:
o Bryggan: Nytt kommando för "Inititalladdning av gränspunkter". Batchkommando som gör det möjligt att ladda befintliga gränspunkter som nya till
Bryggan uppdelade i flera transaktioner i samma jobb.
o Bryggan: Hanterar nu gränspunkter. Befintliga gränspunkter skickas som nya
om de ej tidigare laddats till Bryggan.

Uppdateringar oktober 2018
• Oppdatert til ISY WinMap 2018 (GeoMedia Desktop 2018)
• Forbedret silent-installasjon.
• Trenger ikke ha en jobb åpen for å arkivere en jobb.
• Svensk versjon:
o Rättat fel med Bryggan > Sammanslagning av fastighet
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o

Rättat problem med Dynamisk teckenförklaring i Job > Skapa Layout.
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Uppdateringar juli 2018 (WinMap 2017)

•
•

•

Bryggan
o Redmine #4506: Felrättning för att brygga oregistrerade samfälligheter och
outredda områden.
Felrättning Redmine #4253: Nu går det inte att arkviera eller radera ett jobb som har
opostade objekt (pågående förändringar).
Det finns en begränsning i funktionen - Lokal administratör kann arkivera ett
pågående jobb för en annan användare.
I det läget fungerar inte räknaren för opostade objekt. Work-around för detta fallet är
att överföra jobb och sedan öppna jobbet innan arkivering.
Förbättring Redmine #4522: Möjliggör återaktivering av arkiverat jobb.

Uppdateringar juni 2018

•

•
•
•
•

Bättre kontroll av förändrade objekt vid postning och återställning,
o 3 nya kommandon som ersätter den gamla ”Posta och återställa objekt”:
”Posta och Återställ”, ”Posta markerade objekt” och ”Återställ markerade
objekt”
o Nya Posta och Återställ visar en lista med alla förändringar. Den har
funktioner för att markera objekt, sortera rader, visa attribut, zooma och
panorera i kartan samt förstås posta och återställa.
Förbättrad prestanda vid postning av objekt.
Nytt jobb kan skapas med spatialt filter via sökning på adress/fastighet.
NDRK – Nytt kommando för Skapa gränslinje. Regelstyrt för anslutning till
gränspunkter och attributarv från dessa.
Bryggan – Förbättringar och felrättningar
o Funktion för att överföra Planer och Bestämmelser till Bryggan
o Kommandot "Redigera fastighetspunkt" är anpassed för att kunna spara
punkt och ytor för 3D-fastigheter
o Ny option för att visa geometrier från Bryggans transaktionsfil i kartfönstret.

Uppdateringar februari 2018

•
•

Rättat problem att text i dialoger visas på norska.
Layout kommando
o Layout wizard minnas val och texter man senast har angivit, Redmine #4129
och #2868. Alla val och texter sparas på aktiv jobb. Vid nytt jobb resettes alla
val till standardvärde
o Gränsmått ritas i samma avstånd från gränsen, runt om fastigheten, Redmine
#3530
o Strek ritas för och efter gränsmått-texten, redmine #3530.
o Ved gränspunkter från mer enn en datakälla kommer inte längre
felmedelande.

•

Jobb och jobbtypsdefinitioner
o Ändrat fält som har flagga för obligatorisk. Beskrivning kann vara
obligatorisk
Ändrat namn på fältet Noteringar till ”Egna antäckningar”
o Ändrat dialog för administrera jobb. Kolumner i data-grid har nu samma
ordning som i öppna jobb
o Rättat fel i Adminstrera jobb – Visar alla mina pågående jobb, Redmine
#4197
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o

•

Rättat fel i Överlåta jobb – Visar alla användare i dialogen, Redmine #4198

Bryggan
o För KLM-kommuner har jobbtypen Detaljplan utökats med funktion för att
överföra Planer och Bestämmelser till Bryggan, Redmine #4051.
Rätttning av fel för linjegeometrier som gjorde att rättighetslinjer och
bestämmelselinner skrevs som gränslinjer istället för fristående linjer

o

Förbettrad handtering av uuid_lm för fastigheter, Redmine #4103 och #3942
Ytor i SGD-databasen uppdateras med uuid_lm från centroiden

o
o
o
o

Kommandot "Redigera fastighetspunkt" är anpassed för att kunna spara
punkt och ytor för 3D-fastigheter
Ny option för att rita geometrier i Bryggans transaktionsfil i kartfönstret. Alla
ytor har referens till borderlines som inngår i transaktionen.
Ny innställning föratt ändra topo-tolerans i Bryggan-körning
Grannfastighet saknas i transaktionsfil, Redmine #4278 och #4069
Rättad fel i urval av grannfastigheter för centroider med osäkert läge och som
inte är ändrat.

Uppdateringar Oktober 2017

•

Layout kommando
o Vid stort antal koordinater skrivs koordinatlistan automatiskt till fil.
Rättad fel med tom koordinatlista, Redmine #3833, #3834
o Tagit bort gräns för antal objekt på 25 objekt, Redmine #3585

•

Bryggan
o För KLM-kommuner har jobbtypen Detaljplan utökats med funktion för att
överföra Planer och Bestämmelser till Bryggan, Redmine #4051.
o Förbettrad handtering av uuid_lm för fastigheter, Redmine #4103
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