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Orientering om ændringer i Jobnet pr. 30. juni 2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Fejl i visning af deltidsjob uden timeangivelse
I annonceteaseren vises, om der er tale om fuldtids- eller deltidsjob. Deltidsjob kan være
registreret med antal timer, hvilket ligeledes fremgår af teaseren. Hvis der i en annonce ikke var
angivet antal timer, viste teaseren 'Deltid -1'. Fejlen er rettet, så annoncer uden timeangivelse
fremover vises med ’Deltid’ uden angivelse af timetal.
OBS
I en kommende release vil det blive obligatorisk, at jobannoncer, der er oprettet i eksterne
jobportaler via webservicen JobAd, skal oprettes med timetal, når der er tale om
deltidsarbejde.
2. Fejl ved gemt søgning på deltidsjob med timeangivelse
Når borgeren gemte en søgning filtreret på deltidsjob med timeangivelse og ved hjælp af
slideren valgte et timeinterval, så fremgik timeintervallet ikke konsekvent af slideren, når
borgeren efterfølgende anvendte den gemte søgning. Fejlen er rettet.
3. Ændring af søgeresultat for deltidsjobs med timeangivelse ved sideskift
Hvis borgeren i forbindelse med jobsøgning valgte at få vist deltidsjob med timeangivelse, og
efterfølgende valgte at få vist en anden side i søgeresultatet, så blev søgeresultatet ændret fra
kun at vise deltidsjob med timeangivelse til at vise samtlige deltidsjob. Fejlen er rettet.
4. Radioknap-valg fremgik ikke ved udskrift af joblogs i Chrome
Ved udskrift i Chrome af joblogs via joblogoversigten eller detaljevisningen fremgik det ikke,
hvilke radioknapper, der var valgt. Dette er rettet, så der i udskrifter nu vises en tekst svarende
til de valgte værdier af radioknapperne, mens selve radioknapperne skjules.
OBS
Hvis status ændres på en joblog på joblogoversigten, og der efterfølgende udskrives via
’Udskriv’-link, vil udskriften indeholde statusværdien for den pågældende joblog før
ændringen. For at få en retvisende udskrift er det derfor nødvendigt, enten at foretage en ny
søgning ved at klikke på ’Søg’-knappen, eller ved at tilgå joblogoversigten på ny og dernæst
udskive.
5. Fejl ved gem af CV som tekstdokument
Når borgeren ville gemme sit CV som tekstdokument efter valg af ’> Vis, udskriv eller
eksporter mit CV’ under ’Mit CV’, opstod en fejl. Fejlen er rettet.
6. Fejl i speedometer for 225-timersreglen
Ved en fejl blev speedometret vist med 0 optjente timer, selvom der i midten af speedometret
blev oplyst et antal arbejdstimer. Fejlen er rettet.
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