Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
25. juni 2021

Orientering om ændringer i Jobnet pr. 29. juni 2021
Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på emailadressen spoc@star.dk
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Borgere, som skulle straksbooke, kunne ikke melde sig ledig
Efter release 2021-2 kunne borgere, der er ramt af straksbooking, ikke melde sig ledig. Fejlen
skyldtes, knapperne ’Næste’ og ’Fortryd’ ikke blev vist i forbindelse med straksbooking. Det
var derfor ikke muligt at booke møde og afslutte tilmeldingsflowet. Fejlen er rettet.
2. Fejlbesked ved booking er ændret
Hvis en booking af møde fejler, har borgeren hidtil fået oplyst, at han skal kontakte
Jobnetsupporten, men da fejlen ofte ligger i det kommunal plannersystem, kan Jobnetsupporten
kun hjælpe borgeren ved at henvise ham til at kontakte jobcentret. Fejlbeskeden er derfor
ændret, så borgeren får den korrekte oplysning med det samme:

3. Link til information til borgere, som ikke har NemID, var fjernet
På Jobnets supportside er der information til borgere, som ikke har NemID, om, hvordan
borgeren skal forholde sig, hvis han har første ledighedsdag i dag, og jobcentret har lukket.
Ved en fejl var information og link til informationen på siden ’Opret dig med Nem ID’ blevet
fjernet. Fejlen er rettet – se skærmdump på næste side.
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4. CV forblev søgbart ved fravær/fritagelse med fremtidig startdato
Hvis en borger fik registreret et fravær/fritagelse, der medførte, at der ikke var krav om CV,
forblev CV'et søgbart, når startdatoen på fravær/fritagelse var fremtidig. Fejlen er rettet.
OBS
Hvis en borger i en kontaktgruppe, hvor der ikke er krav om et søgbart CV, har gjort sit CV
søgbart, sættes det ikke ’Ikke søgbart’, hvis borgeren får en fritagelse for krav om CV.
5. CV forblev søgbart efter fremtidig afmelding
Når en dagpengemodtager eller en borger, der var tilmeldt uden ydelse, blev afmeldt med en
fremtidig afmeldedato, forblev CV’et søgbart efter afmeldingen. Fejlen er rettet.
Kendt problem
For en jobparat eller ikke-visiteret:





Kontanthjælpsmodtager (2)
Overgangsydelsesmodtager efter LAB (26)
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager efter INL (27)
Overgangsydelsesmodtager efter INL (29)

eller for en åbenlyst uddannelsesparat eller ikke-visiteret:



Modtager af uddannelseshjælp (12)
Uddannelsespålæg - overgangsydelsesmodtager efter LAB (28)

bliver CV’et ikke sat ikke-søgbart, når borgeren registrerer en fremtidig afmelding og når fremtidig afmelding
effektueres. Dette vil blive rettet senere.

6. Fejl ved oprettelse af joblogs fra jobannoncer med usynlige specialtegn i overskriften
Der opstod fejl ved gem af joblog, som var oprettet via ’Tilføj til Joblog’ fra en jobannonce.
Fejlen opstod, hvis det usynlige specialtegn ’&ZeroWidthSpace;’ indgik i overskriften på
jobannoncen. Fejlen er rettet.
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