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1. Generelt
1.1: NemID omdøbt til MitID
Alle de steder, hvor der før har stået NemID, er ændret til MitID:

Borgere kan fortsat logge på med NemID.

2. Borgerens forside
2.1: Fleksjobvisiteret fik vist dobbelt tekst, når der ikke var jobforslag i automatch
Hvis borgere i kontaktgruppe 7 ’Fleksjobvisiteret (ledig)’ ikke fik vist jobforslag i automatchen, fik
han vist infotekster dobbelt. Fejlen er rettet.

3. Jobsøgning
3.1: Feltet ’Filtrer din søgning’ i joblog inkluderede de faste tekster i søgningen
Når en borger søgte i egen joblog inkluderede søgningen de faste tekster. Dette betød, at borger ved
søgning på fx ’in’ fik alt med, hvor ’in’ indgik fx alt med ’ansøgning’. Fejlen er rettet, og jobloggen
filtrerer nu faste tekster fra og søger kun i borgers egen joblog.
3.2: Manglende visning af slettede dokumenter i joblog
I joblog bliver vedlagte dokumenter som fx ansøgning eller CV slettet efter 4 år. Det skal vises med
oplysningen ’Dokumentet er slettet’. Ved en fejl blev denne oplysning ikke vist. Borgeren kunne
dog se, at der havde været uploadet dokumenter, da der i joblogoversigten blev vist links til de
slettede dokumenter. Fejlen er løst således, at oplysning om slettede dokumenter ikke længere
fremgår af oversigten, men kun i selve loggen.
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3.3: Afskaffelse af ’Link til jobannonce’ i joblog
Når en borger havde indsat et link til en jobannonce i en log, blev linket automatisk omdannet til en
pdf via et batchjob. Der har været flere problemer med batchjobbet, hvilket betød, at der ikke altid
blev dannet en pdf, og dermed kunne borgeren ikke fremvise jobannoncen for sin sagsbehandler,
når han skulle til samtale. Desuden blev der på flere af de dannede pdf vist cookie-information oven
på annoncen.
Funktionaliteten er ændret sådan, at muligheden for at indsætte et link til jobannoncen er fjernet.
Borgeren kan fremover selv danne en pdf af jobannoncen og uploade denne.
På siden ’Tilføj oplysninger til din log’ bliver der vist et banner med information om, at link til
jobannonce er fjernet og at borgeren selv kan danne en pdf. Banneret kan fjernes ved at klikke på
’Vis ikke denne besked igen’:

I elementet ’Gem ansøgning, CV og jobannonce’ er der tilføjet knappen ’TILFØJ JOBANNONCE’
sammen med et link til information om dannelse af en pdf:

Linket åbner information på Jobnets supportside:
http://jobnet.zendisk.com/hc/da/articles/4407191670290
Kendt problem
Når en borger klikker på ’TILFØJ JOBANNONCE’ er den valgte filtype pdf-format, men borgeren har mulighed for
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at ændre dette til ’Alle filer’:

Hvis borgeren vælger et dokument med en anden filtype end pdf, vil han få en fejlmeddelelse. Borgeren skal klikke
på ’TILFØJ JOBANONNCE på ny for at komme uden om fejlen.

OBS
Hvis det fortsat er muligt at angive url til jobannonce i a-kassens joblog, kan url’en/jobannoncen
ikke vises i loggen på Jobnet.
3.4: Manglende information om funktionalitet ved gem af kvalifikationer i CV-oplysninger
Når en borger ønskede at tilføje kvalifikationer til sit CV, fremgik knappen ’Gem’ som aktiv, men
hvis han klikkede på knappen blev de indtastede kvalifikationer ikke gemt. Det gjorde de ikke, fordi
borgeren forinden skulle trykke ’Enter’ for at vælge den valgte kvalifikation.
Der er nu tilføjet en hjælpetekst, som fortæller borgeren, at han skal trykke ’Enter’ for at tilføje en
kvalifikation. Der skal derefter klikkes på ’Gem’ for at gemme de(n) valgte kvalifikationer – se
skærmdump på næste side.
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3.5: Tilmelding til EURES fejlede med pop-up vindue omkring ændringer ej gemt
Ved tilmelding af borgers CV til EURES oplyste Jobnet, at ændringerne var gemt, men hvis
borgeren derefter forsøgte at gå videre fra siden, blev der vist information om, at ændringerne ikke
var gemt. Fejlen er rettet.
3.6: Layoutproblemer med ’Sprog’ i mobilvisningen
Der var layoutproblemer ved visning af registrerede sprog i en mobiltelefon, da:



niveauet ’Forståelse’ som ord, er så meget længere end de øvrige niveauer, at ordet
skubbede baren der viste borgerens erfaring
erfaringen ’Flydende/modersmål’ er ligeledes langt og overlappede derfor den øverste
erfaringsbar, ligesom ordet ’modersmål’ ikke blev delt korrekt.

Fejlen er rettet.
Kendt problem
Ved oprettelse/redigering af sprogkundskaber deles ordet ’Flydende/modersmål’ ikke korrekt. Men når det er gemt
vises den uden problemer.

3.7: Søgeprofil blev ændret, når der blev tilføjet en fritekst
På en gemt søgeprofil, hvor der under ’Arbejdstid’ var valgt ’Deltid – alle jobs’, blev arbejdstiden
ændret til ’Deltid – job med timeangivelse’, hvis der blev tilføjet en fritekst som søgekriterie. Fejlen
er rettet.
3.8: Borger kunne tilmelde sig med en fiktiv stillingsbetegnelse
Borgere, der af Det fælles Datagrundlag (DFDG) er blevet registreret med den fiktive
stillingsbetegnelse 'Stillingsbetegnelsen er udgået', kunne ved en fejl tilmelde sig som ledige via
Jobnet med stillingsbetegnelsen. Fejlen er rettet.
3.9: Fejl i navigation ved udfyldelse af ’Forberedelsesskema’
Når en bruger skulle udfylde Forberedelsesskemaet og benyttede sig af tabulering, blev der ved
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skift af side fejlagtigt tabuleret til:


øverste punkt - ’Kontakt din a-kasse’ - i højre kolonne for borgere, der var medlem af en akasse
 Menupunktet ’Jobsøgning’ for borgere, der ikke var medlem af en a-kasse
i stedet for en tabulering til feltet med det første spørgsmål. Fejlen er rettet.

4. Planer og aftaler
4.1: Besked med brev om jobcentrets registrering af støttebehov i uddannelsesplan
Når sagsbehandler i jobcentret publicerer en uddannelsesplan med registrering af støttebehov, bliver
der dannet en besked med brev til borgeren i ’Min beskedbakke’:

Se desuden pkt. 3.2 og Bilag 1 i ’Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 6. december
2021’.
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