Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)

Dokumentdatum

Ev. ärendenummer

Sophia Trossvik Ljungkvist

2021-05-11

Driftsättning 2021-05-11

Releasenotes Planno 2021.1 (version 2.19)
Buggrättningar
Ändring av undantag ger överlappande gångdagar
Ett fel i annonseringsvyn gjorde att när man försökte plocka bort ett undantag kom ett meddelande
upp om att undantag med överlappande gångdagar finns. Detta är nu rättat så att det går att plocka
bort undantag.

Knappen ”Skapa annonsering” blir inte aktiv i ”Ny annonsering” under Arkiv
Tidigare blev knappen ”Skapa annonsering” inte aktiv trots att alla tvingande uppgifter var ifyllda i
”Ny annonsering”. Felet är nu rättat och så snart alla tvingande värden är ifyllda blir knappen aktiv.

Checkboxen i kolumnhuvudet i Underlag visas i ett mindre format
Checkboxen i kolumnhuvudet i Underlag visades tidigare i ett mindre format. Detta är nu rättat och
checkboxen har nu full storlek.

Sökkriteriet ”Typ” sparas inte i sparat sökkriterie i Underlag
När man tidigare sparade ett sökkriterie i Underlag kom inte sökkriteriet ” Typ” med. Detta är nu
rättat så att även ”Typ” sparas.

Övriga rättningar och ändringar
Avvikelsen ”Kort Tåg”
Det finns två varianter av Avvikelsen ”Kort tåg” i Planno; ”Kort tåg” och ”Kort tåg (vändtåg
Citybanan)”. I listan över valbara Avvikelser framgår de båda alternativen tydligt. Däremot syntes
tidigare inte skillnaden i annonseringsvyn på vilket val som gjorts. Det är nu ändrat så att det även i
annonseringsvyn tydligt framgår vilken av valen ”Kort tåg” som gjorts.

Filtrera på kalenderbeskrivning rensar bort vid övrig filtrering
Tidigare rensades vald filtrering bort om man började med att filtrera på kalenderbeskrivning för att
sedan göra fler filtreringar. Nu går det att filtrera som man vill och att alla filtreringar finns kvar.

Valet ”Förhandsvisning” av skyltar är borttaget
Den förhandsvisning av skyltar som funnits i Planno stämmer inte längre överens med de olika typer
av skyltar som finns på våra stationer. Valet är nu dolt och går inte längre att få upp i Planno.

