Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
27. januar 2020

Orientering om ændringer i Jobnet pr. 28. januar 2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Ændret information om cookies
Informationen på Jobnet om Jobnets brug af cookies er blevet ændret. Alle brugere vil første
gang, de tilgår Jobnet.dk efter releasen, få vist følgende information på Jobnets forside:

Linket ’Læs mere om cookies’ åbner Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved
lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, ”Cookiebekendtgçrelsen”
på erhvervsstyrelsen.dk.
Brugeren kan til enhver tid ændre sit valg. I footeren nederst på Jobnets sider er der indført et
nyt link ’Statistik ved hjælp af cookies’ – se skærmdump på næste side.
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Linket åbner informationen ’Vi samler bruger-statistik ved hjælp af cookies’ (se skærmdump på
foregående side), hvor brugeren kan afvise elle acceptere cookies.
2. Besked om overgang til NemSMS
Fra og med den 13. marts 2020 (release 2020-1) overgår sms i DFDGs sms- og e-mailservice
(huskeservice) til at anvendelse Digitaliseringsstyrelsens SMS-løsning NemSMS. Det betyder,
at borgere skal tilmelde sig NemSMS på borger.dk for at kunne modtage sms-beskeder fra sms
og e-mailservicen – dette uanset om borgeren på Jobnet er registreret med et tlf. nr. eller ej.
borgeren skal fortsat tilmelde sig sms- og e-mailservicen for at kunne modtage NemSMS.
Ændringerne i forbindelse med overgangen til NemSMS bliver nærmere beskrevet i
releasenoterne til release 2020-1.
Øverst på borgerens forside er der indsat information om overgangen til NemSMS, herunder, at
borgeren kan tilmelde sig NemSMS allerede nu – se skærmdump på næste side.
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’> Læs mere om NemSMS og tilmeld dig her’ linker til siden https://www.borger.dk/Om
borger-dk/Saadan-bruger-du-borgerdk/nemsms.
Borgeren kan vælge at fjerne beskeden permanent ved klik på ’Vis ikke denne besked igen’.
3. Ændret e-mailadresse til STAR i forberedelsesskemaets velkomsttekst
I forberedelsesskemaets velkomsttekst er STARs e-mailadresse ændret fra
databeskyttelse@star.dk til star@star.dk.
4. Borgers historik viste ikke alle data
Under ’Min historik’ på Jobnet bliver brugerne informeret om, at de kan se mere historik end de
viste rækker. Ved en fejl, er det kun de seneste 10 handlinger, der bliver vist for ’Login’, ’Min
plan’ og ’Møder’, mens der vises op til 11 handlinger for ’Cv sçgbarhed’ og ’Jeg søger job
som’. Fejlen er rettet.
Kendt problem
Omlægningen af historikken over ledighedsstatusser er endnu ikke løst, hvorfor borgerne fortsat får vist en
information om, at historikken indtil videre ikke kan vises.

5. Link til ’Find job’ fra ’Jeg søger job som’ gav forkert resultat
Når borgeren under ’Jeg søger job som’ har registreret en stillingsbetegnelse, vises en knap til
’Find job’ med oplysning om, hvor mange jobannoncer der findes inden for området i en afstand
af 50 km fra borgerens bopæl. Ved klik på knappen blev borgerens bopæl ikke medtaget i
søgningen, hvorfor borgeren fik vist jobannoncer fra hele landet. Fejlen er rettet.
6. Aktivitetsparate og uddannelsesparate fik fristnotifikation med henvisning til evt.
ydelsestab
Ved indførelse af selvbooking for flere målgrupper fik aktivitets- og uddannelsesparate
fejlagtigt vist fristnotifikationer, hvor de blev oplyst om, at manglende selvbooking kunne få
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konsekvenser for deres ydelse. Fejlen er rettet.
7. Selvbooket samtale blev ændret til indkaldt samtale, når sagsbehandler ændrede
bookingen
Når en borger booker et møde, påføres mødet et "flag" om, at det er borgeren selv, der har
booket mødet. Hvis sagsbehandleren efterfølgende opdaterede bookingen, forsvandt flaget om,
at borgeren som udgangspunkt selv havde booket mødet. Dette er rettet, så flaget bibeholdes,
når sagsbehandleren opdaterer bookingen.
8. Optimering af Joblog
Borgere med flere hundrede joblogs oplever lange svartider på Jobnet. I denne patch er der
påbegyndt optimering af joblogservicen med henblik på at forbedre svartidsproblemerne.
Desuden vil der ved login på Jobnet kun blive hentet max 800 joblogs.
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