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1. Vis borger

1.1: Ændringer til kontaktpersoner
Der er i DFDG indført nye typer af kontaktpersoner – se pkt. 1.7 i ’Releasenote til Det fælles
Datagrundlag – DFDG pr. 16. marts 2020’. Det er ikke muligt at oprette og opdatere de nye typer
via JobKon.
1.2: Tilretninger for visninger af joblogs i JobKon
Som fçlge af forenklinger på ’Jobnet’, hvor ’Huskeliste’ og felter vedr. adresse og
kontaktoplysninger under ’Log om anden aktivitet’ udgår, se pkt. 1.4 i ’Releasenote til Jobnet pr.
16. marts 2020’, er der følgende ændringer i visningen af brugernes enkelte logs i JobKon:


Visningen af ’Vigtige opgaver’ er udgået fra joblog:
’Huskeliste’ med planlagte opgaver fra Jobnet, blev i JobKon vist under ‘Vigtige opgaver’ i
de enkelte logs. Visningen af ’Vigtige opgaver’ er udgået.



Visningen af adresse og kontaktoplysninger på log om anden aktivitet er udgået:
Felter vedrçrende adresse og kontaktoplysninger på ’Log om anden aktivitet’ er udgået på
Jobnet, og visning af disse felter i ’JobKon’ er derfor ligeledes udgået. Dette inkluderer
felterne ‘Adresse’, ‘Navn på kontaktperson’, ‘Telefonnummer’ og ‘E-mail’, der tidligere
blev vist ved valg af en log om anden aktivitet. Efter ændringen fremstår logs om anden
aktivitet med felterne:

1.3: Ændringer til Dialogmodulet
På baggrund af overgangen til at udsende huske-sms via Digitaliseringsstyrelsens NemSMS, er det
ikke længere muligt at sende sms-beskeder via Dialogmodulet til borgerne. Feltet ’Som SMS’ under
’Vælg beskedtype’ vil derfor være grået ud, uanset hvilken indholdstype, der vælges. Se
skærmdump på næste side.
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1.4: Ændringer til Tags (persongruppemarkeringer)
Der er indfçrt to nye typer af persongruppeprojekter: ’A-kasse’ og ’Stat, a-kasse og jobcenter’ – se
pkt. 1.4 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 16. marts 2020’.
Det er ikke muligt at registrere tags (persongruppemarkering) til de nye projekttyper via JobKon.
Der kan heller ikke foretages søgning på disse typer.

2. Administration
2.1: Jobannonce med postnummer 3910 Kangerlussuaq kunne ikke oprettes
Det var ikke muligt at oprette en jobannonce med et arbejdssted med adresse i postnummer 3910
Kangerlussuaq. Der blev vist besked om, at postnummeret var ugyldigt. Fejlen er rettet.
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