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1. Generelt
1.1: Rettelser til genveje i JobKon
Under menupunktet ’Genveje’ er link til ’Jobbing’ og ’Mitjobkompas’ blevet fjernet, da disse
systemer er blevet lukket.
Desuden er link til ’Regler, love og bekendtgçrelser’ blevet rettet til, så det linker til korrekt side på
www.star.dk, ligesom linket til ’Jobnet videoer’ er ændret til at pege på den nye side på star.dk.

2. Vis borger
2.1: Fejl ved opslag på borgere
Opslag på nogle borgere viste oplysninger stamoplysninger, oplysninger om CV og
forberedelsesskemaet. Fejlen er rettet.
2.2: Visning af ’A10 - Villig til at bruge egen bil i jobbet’ manglede på pdf
Hvis borgeren under ’Kçrekort’ havde registreret ’ A10 – Villig til at bruge egen bil i jobbet’, blev
det ikke vist i pdf-versionen. Fejlen er rettet.
2.3: Fejl i formatering af ’Erhvervserfaring’ i CV-pdf
Ved en fejl blev der ikke taget højde for linjeskift i borgerens beskrivelse af erhvervserfaring,
hvorfor den blev vist ud i en køre. Fejlen er rettet.
2.4: ’Jobrettet uddannelse (fuldtid)’ fritog ikke for joblog
Under ’Fravær og fritagelser’ i ’Stamoplysninger’ blev fraværsforholdet ’Jobrettet uddannelse
(fuldtid)’ ved en fejl vist med ’Nej’ i ’Fritagelse for joblog’. Fejlen er rettet.
2.5: Fejl ved dannelse af joblog-pdf på konkret borger
På en konkret borger fejlede dannelsen af joblog-pdf. Fejlen skyldtes, at borgerens efternavn består
af to bogstaver adskilt af mellemrum. Det fik pdf'en til at fejle. Fejlen er rettet.

3. Søg borgere
3.1: Optimering af joblogsøgning
Der har været flere eksempler på timeout-fejl ved søgning i joblogs. Problemet er løst ved
optimering af søgemetoden i webservicen JoblogService.

4. Administration
4.1: Opdatering af en publiceret jobannonce med fastholdelse af publiceringsdato
Hvis en publiceret jobannonce skulle opdateres, skulle datoerne for publicering og afpublicering
ændres til henholdsvis datoen for indsendelse af opdateringen og den korrekte dato for
afpublicering.
Dette er ændret således at, datoerne kan være uændrede, hvis der sker opdatering af en publiceret
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jobannonce. Datoerne skal dog valideres, hvis der sker ændring i én af publiceringsdatoerne,
analogt til indsendelse af en ny jobannonce.
4.2: Krav om ’Reference’ ophæves
Når der blev oprettet en anonym jobannonce, var der krav om udfyldelse af feltet ’Reference’. Dette
krav er ophævet, men feltet kan fortsat benyttes.
4.3: Annoncer kan indeholde hyperlinks
Mange annoncer indeholder links, som ofte er lange, hvilket ikke ser pænt ud i en annonce. Der er
derfor indført mulighed for, at ændre links til hyperlinks, der kan gøre en annonce lettere at læse.
I feltet til indtastning af annonceteksten på trin 2 er der i menulinjen tilføjet et ikon til indsættelse af
hyperlinks:

Ved klik på linket åbnes for indtastning af url og den tekst, der ønskes vist i annoncen:

Hvis annonceteksten er skrevet, kan den ønskede tekst markeres. Ved klik på hyperlink-ikonet vil
feltet ’Vis tekst’ være forudfyldt med den markerede tekst.
Feltet ’Url’ skal altid starte med ’http://’. Hvis ikke det er tilfældet, hjælpes arbejdsgiveren ved at
følgende besked vises:
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