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Nyutveckling
Behålla filtrering vid utsökning
För dig som vill kunna filtrera på en specifik trafikplats och utifrån filtreringen söka ut tåg finns det nu
en ny checkbox; “Filtrera på station”, i annonseringsfliken som kan klickas i för att behålla filtreringar
som gjorts. Observera att checkboxen inte är ifylld som standard.

Möjlighet att se skillnad på produktionsmiljö och utbildningsmiljö
För användare som är inne och jobbar både i produktionsmiljön och utbildningsmiljön och som vill
kunna se skillnad på de olika miljöerna har en orange färg lagts till på navigeringsfältet i
utbildningsmiljön.

Buggrättningar
Undantag

Det går nu att välja ”Kopiera och skapa ny annonsering” och sedan avvikelse Taxi och då kommer
spårkolumnen sättas till ett x.

Undantag

Vid förändring av trafiktyp i ”Redigera undantag” slår nu ändringen igenom i aktivitetsvyn.

Undantag
Vid undantag där spårvalet blir satt till x ska det visas korrekt när tåg söks ut i ”Annonsering ett tåg en
dag”.

Undantag

Om en avvikelse i ett undantag tas bort, där en avvikelse finns i grundannonseringen, kommer det
visas rätt i ”Annonsering ett tåg en dag”.

Sökning på annonserat tågnummer i ”Kopiera och skapa ny annonsering”

Det går numera endast att söka ut alfanumeriska och numeriska tecken vid sökning på annonserat
tågnummer i ”Kopiera och skapa ny annonsering”.

Sökning på annonserat tågnummer i Underlagsvyn

Det går numera endast att söka ut numeriska tecken vid sökning på annonserat tågnummer i
Underlagsvyn.

Kontroll av fritextfältet under Övrigt
För att inte generera felkoder i efterföljande system har en kontroll lagts till i fritextfältet under Övrigt
som gör att man inte enbart kan spara mellanslag, skiljetecken eller ett tomt värde.

Kontroll av spårval

För att inte generera felkoder i efterföljande system har en kontroll lagts till så att ett mellanslag inte
tillåts i kolumnen för spår.

Övriga buggrättningar
Krasch vid undantag och trafiktyp.
Krasch när olika undantag markeras och vid valet “Markera relaterade undantag”.
Krasch när man använder delete i fritextfältet under “Övrigt”.
Krasch när man tar bort och lägger till undantag i samma spara-aktion.
Avvikelse som finns i grundannonseringen som tas bort, finns kvar i “Annonsering ett tåg en dag”.
Trafiktyp tas med som ändrad från “Redigera undantag”.
Kopiera annonserat tåg blankar “Skapad” och “Skapad av”.
Vid spåval x går det inte att välja spår 1 vid skapande av undantag.
Överlappande undantag utanför framsökt tidsintervall.

