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Orientering om ændringer i Jobnet pr. 28. juli 2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Fejlbesked ved login forsvandt ikke ved rettelse af forkert brugernavn eller adgangskode
Ved indtastning af forkert brugernavn eller adgangskode i forbindelse med log-in, bliver
der vist en fejlbesked. Fejlbeskeden var imidlertid fortsat synlig, selvom rettelse af det
indtastede blev påbegyndt. Fejlen er rettet, så fejlbeskeden skjules igen, når der klikkes i et af
felterne ’Brugernavn’ eller ’Adgangskode’.
Kendt problem
Hvis tab-funktionen anvendes til at få felterne ’Brugernavn’ eller ’Adgangskode’ i fokus, så forsvinder
fejlbeskeden ikke, det samme gør sig gældende, selvom der foretages ændringer til feltet, der er i fokus.

2. Annullering af afmelding på en fremtidig dato var ikke mulig
Hvis borgeren afmeldte sig som ledig på en dato frem i tiden, var det efterfølgende ikke muligt,
at annullere afmeldingen igen, idet linket ’Slet afmelding’ ikke var synligt. Fejlen er rettet.
3. Fejl ved indtastning af adresser i postnummer 2800
Hvis der i forbindelse med oprettelse af en joblog blev indtastet en adresse beliggende i
postnummer 2800, udfyldte systemet automatisk felterne ’Postnummer’ og ’By’ med hhv.
’2800’ og ’Kgs. Lyngby’. Ved efterfçlgende forsçg på at gemme loggen fremkom en
valideringsfejl, idet systemet forventede værdien ’Kongens Lyngby’ hçrende til postnummer
2800. Fejlen er rettet, så indtastning af adresser beliggende i postnummer 2800 nu i stedet
automatisk udfylder felterne ’Postnummer’ og ’By’ med hhv. ’2800’ og ’Kongens Lyngby’.
OBS
Allerede oprettede jobannoncer indrykket før patchen den 28. juli 2020 med adresser beliggende i
postnummer 2800 vil fremstå med byen ’Kgs. Lyngby’ i stedet for ’Kongens Lyngby’. Dette vil medfçre, at
der opleves en valideringsfejl ved oprettelse af en joblog via knappen ’Tilfçj til joblog’ for disse annoncer. Det
vil derfor være nødvendigt, at rette bynavnet manuelt inden jobloggen kan gemmes.

4. Manglende link til jobannonce på detaljevisningen for joblog
Når borgeren oprettede en joblog via ’Log om jobsçgning’, og i forbindelse med oprettelsen
indtastede et link til jobannoncen, så fremgik der ikke et klikbart ’Vis jobannonce’-link på
detaljevisningen for den oprettede joblog. Fejlen er rettet.
5. Ændring af statusværdi fremgik ikke på udskrift af joblogoversigten
Hvis borgeren ændrede status på en eller flere joblogs på joblogoversigten og umiddelbart
herefter valgte at udskrive oversigten, så indeholdt udskriften statusværdierne for de
pågældende joblogs før ændringerne. Fejlen er rettet.
6. Forkerte tekster i detaljevisning til log om anden aktivitet
På detaljevisningen til log om anden aktivitet, fremstod overskriften og to feltnavne med
forkerte tekster. Det samme gjorde sig gældende for vejledningsteksten til det ene felt. Fejlen er
rettet.
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7. Kun første job på listerne ’Gemte job’ og ’Jobforslag’ blev vist på iPhone/iPad
Hvis borgeren ville tilgå listerne ’Gemte job’ eller ’Jobforslag’ via en iPhone eller en iPad, så
blev kun første job fra listerne vist, selvom listerne indeholdt flere job. Fejlen er rettet.
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