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1. Generelt
1.1: Opdatering af links på fanen 'Genveje'
Der er på fanen ’Genveje’ foretaget følgende rettelser:





Linkene ’Vejledninger til borgere’ og ’Vejledninger til virksomheder’ er slået sammen til et
link, da de findes på samme site på supportsiden
Linket ’Jobnet videoer’ er omdçbt til ’Jobnetvideoer’
Linket til ’Arbejdsmarkedets udvikling’ fejlede. Korrekt link er indsat
Linket til Blanketter på KL fejlede. Korrekt link er indsat.

2. Vis borger
2.1: Sms fra notifikationsmodulet manglede information om, at den ikke kan besvares
De sms’er, der kan dannes via ’Beskeder’ i JobKon, havde ved en fejl ikke information om, at
sms’en ikke kan besvares. Fejlen er rettet og fçlgende tekst bliver indsat i sms’er:
”Denne sms kan ikke besvares. Denne sms kan afmeldes via Jobnet”
2.2: Nye filtreringsregler på beskeder
Der er sket yderligere filtrering af beskederne i dialogmodulet – se pkt. 5.1 i ’Releasenote til Det
fælles Datagrundlag – DFDG pr. 9. december 2019’.
Ved valg af en besked, som jobcentret eller a-kassen ikke har adgang til at se indholdet af, vil
beskeden blive vist med informationen ”Du må ikke få adgang til indholdet i denne besked. Det
skyldes reglerne om brevhemmelig i Straffeloven.”:

3. Søg borgere
3.1: Ændringer til joblogsøgning som følge af udfasning af integrationsydelse
Der er ændringer til målgrupper i ’Joblog sçgning’ som fçlge af udfasning af integrationsydelse og
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indførelse af Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse:

4. Administration
4.1: Sletning af annoncer
Reglerne for automatisk sletning af jobannoncer er blevet tilrettet, så der sker en sletning, når
seneste ændring af jobannoncer ligger 1 år (365 dage) tilbage. Dette sker uanset hvilken status
jobannoncen har. Sletningen sker dagligt ved en batchkørsel.
4.2: Indsendelse af annonce fejlede
Hvis en jobannonce var markeret med både ’Hotjob’ og ’EURES’, fejlede den ved indsendelse til
Jobnet. Fejlen er rettet.
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