ReleaseNotes RNN 1.2.0

W1611 063A

21-02-2019

Versienummer van maatlatten en basisbestanden tonen in de RNN
Er wordt een versienummer getoond van:
Maatlatten
Beheertypekaart
Beoordelingsgebieden
Kwalificerende kenmerken
Weging totaal beoordeling
en
Versiedatum van de Upload Flora&Fauna waarnemingen

Voorbeeld:.

W1611 063B

Versie Beheertypekaart kunnen selecteren
Bij aanmaken dossier kan de versie van de Beheertypekaart worden gekozen
Standaard is de meest recente versie geselecteerd/actueel.
Bij de uitrol van deze release is de actuele versie van de Beheertypekaart: 2

Voorbeeld:
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W1611 066

21-02-2019

Dossierrapportage uitbreiden met extra info
Afdruk van de dossiergegevens is uitgebreid met:
Versienummer Maatlatten
Versienummer Beheertypekaart
Versienummer Beoordelingsgebieden
Versienummer Kwalificerende kenmerken
Versienummer Weging totaalbeoordeling
en
Versiedatum van de Upload Flora&Fauna waarnemingen

Voorbeeld:

W1611 062

Versienummer van de applicatie in de RNN tonen
Deze versie van de RNN is versie 1.2.0
Op elke pagina binnen de RNN wordt het versienummer getoond.

Voorbeeld:
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W1611 075

21-02-2019

Nederlandse namen toevoegen aan de FF-lijst
Spatie tussen de delen van de Latijnse naam in de FF-lijst
In de tab Flora en Fauna - Nederlandse naam is toegevoegd aan de lijst.
In de tab Flora en Fauna - Na 'Bereken kwalificerende kenmerken' Kwalificerende soort - Latijnse naam is voorzien van tussenspaties.

Voorbeeld:

W1611 065

Dossierstatus toevoegen en wijzigen
De volgende aanpassingen zijn gedaan bij de statussen van een dossier:
Status 'nieuw' is vervangen door 'In behandeling'
Status 'test' is toegevoegd
Status 'afgerond'.
Als een dossier deze status heeft gekregen is het dossier door de beoordelaar
niet meer te wijzigen.

Voorbeeld:
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W1611 089

21-02-2019

De functioneel beheerder kan dossiers verwijderen
Een beoordelaar van een dossier kan zelf geen dossiers verwijderen
In deze release van de RNN is gerealiseerd dat de Functioneel beheerder wel
dossiers kan verwijderen uit de RNN.
Een knop 'verwijder dossier' is beschikbaar voor de Functioneel beheerder.

Voorbeeldscherm
:

W1611 079A

Dossiers moeten overgedragen kunnen worden
Dossier binnen de RNN kunnen alleen gewijzigd worden door de beoordelaar.
Om een dossier te kunnen overdragen, is het noodzakelijk dat de beoordelaar
aangepast kan worden.
In deze release van de RNN is dit gerealiseerd.
Een gebruiker (=beoordelaar) kan van een eigen dossier de Beoordelaar
wijzigen.
De Functioneel beheerder kan van elk dossier de beoordelaar wijzigen.

Voorbeeld:
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W1611 079B

21-02-2019

Beoordelaar kan periode aanpassen
De beoordelaar van een dossier kan de periode van een dossier aanpassen.

Voorbeeld:

