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1. Rättningar
De rättningspaket (QIP/quality improvement package), som har släppts sedan GEOSECMA for
ArcGIS 10.4.1 gjordes tillgänglig ingår också i denna release. Beskrivning av släppta QIPrättningar finns tillgänglig på vår hemsida: http://sgroupsolutions.se/Produkter/GEOSECMA/Rattningar. Utöver tidigare släppta QIP-rättningar ingår även
följande rättningar:

1.1. GEOSECMA Webb (systemövergripande)
•

131079 Åtgärdar problemet med att GEOSECMA webb inte går genom en proxy i alla
delar av webben.

1.2. GEOSECMA Fastighet
•

133751, 133586 Åtgärdar problemet med att fastighetsimporten ibland lämnar en
utstående version av geodatabasen som sedan inte går att komprimera pga av detta.

1.3. GEOSECMA – EDP Vision/Future
•

130149 Åtgärdar problemet med att knappen Dela kräver administrationsrättigheter för att
aktiveras.

1.4. GEOSECMA Befolkning
•

130149 Åtgärdar problemet med att rättighet till både fastighet och befolkning krävs för
att kunna göra ett personunderlag.

1.5. GEOSECMA DWG/DXF
•

129438 Åtgärdar problemet med att bilder i layoutfönstret inte exporteras till DWG/DXF
ifall Photoshop är installerat på klient-maskinen.

1.6. GEOSECMA Fysisk planering
•

133451 Rättat så att användare inte har tillgång till analys av planbestämmelser om de
har felaktiga rättigheter.

•

132923 Borttagning av bestämmelseyta tar nu bort gränsen också.

•

132863 Vid inmatning av värden för egenskapsbestämelser med två värden, t.ex. max
vinkel och min vinkel, så fortsätter checkboxen för bestämmelsen att vara markerad.
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•

132244 Åtgärdat så att Planföreskrifter är tillgängligt som verktyg för andra verktygs
resultat i Geosecma webb.

•

132112 Möjligheten att redigera planskede är

•

nu borttaget då planskede ska vara en ögonblicksversion oavsett databas.

•

132084 “Antagen av” sparades inte, vilket är åtgärdat.

•

132081 Det är inte längre möjligt att skriva in fritext i fältet Plantyp.

•

131794 Bestämmelsen "Högsta byggnadshöjd i meter" går nu alltid att filtrera på.

1.7. GEOSECMA Karta
•

133831 Åtgärdat så att det är möjligt att sammanfoga två byggnader där den ena är
inom ett hål, t.ex. atriumbygggnad med en byggnad intill, inne på gården.

•

132595 Det är nu möjligt att synkronisera över SSL med bakgrundsprocess påslagen.

•

132409 Åtgärdat så att GTrans finns på svenska

•

132388 Om det inte är möjligt att koppla mot BAL-tjänsten så loggas detta nu i event
viewern.

•

132060 Det är nu möjligt att synkronisera med bakgrundsprocess påslagen.

•

131676 Uppdragsnummer visas inte längre som obligatoriskt fält.
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