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1. Administration
1.1: Jobcenter Planner benytter unik identifikation af sagsbehandler
Jobcenter Planner har hidtil identificeret den enkelte sagsbehandler via indholdet i feltet ’Ekstern
Id’. Dette kan imidlertid ikke stå alene, når der skal ses på tværs af jobcentre og anden aktør.
Fremover ser Jobcenter Planner derfor på en kombination af jobcenternummer og eksternt id.
I forhold til kommunikationen mellem Jobcenter Planner og sagsbehandlerens kalender identificeres
sagsbehandleren på en kombination af jobcenter-nummer og sagsbehandlerens e-mailadresse.
1.2: Ugyldige tegn
I en tidligere release blev der indført en række tegn, der kunne accepteres i sagsbehandlernes navne.
Efterfølgende har det vist sig ikke at være tilstrækkeligt, da eksempelvis umlaut ikke blev
accepteret. Data er opdateret, så accepterede tegn stemmer overens med data i CPR-registret.
1.3: Ensretning af brugen af ordet ’Borger’
Jobcenter Planner har hidtil benyttet såvel ’borger’ som ’person’ i brugergrænsefladen. Dette er der
rettet op på, så der alle steder, hvor der refereres til en person af typen borger, skrives ’borger’.

2. Onlinetilbud og indkaldelse
2.1: Implementering af et ombooking-flow ved ’Meld optaget’ for et mødelokale
Når en sagsbehandler registrerede ’Meld optaget’ for et mødelokale, blev flowet for ombooking af
møder vist. Ombookingen handlede imidlertid om ombooking til en anden sagsbehandler. Dette er
ændret, så ombookingflowet giver mulighed for at vælge et andet mødelokale.
2.2: Uoverensstemmelsen mellem ledige tider vist i sagsbehandlerens kalender og på online
tilbud
På fanen ’Ledige tider’ i onlinetilbuddet blev der vist færre ledige tider end det, sagsbehandleren
havde i kalenderen. Fejlen er rettet.

3. Kalender
3.1: Visning af ledige tider efter kl. 16 i kalenderen
Flere sagsbehandlere har oplevet, at deres ledige tider efter kl. 16:00 i kalenderen blev vist som grå
tider i stedet for hvide tider. Fejlen er rettet.
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