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Nyhetsbrev för Skånekatalogen
Releaseinformation, förändringar och händelser i, eller som påverkar, Skånekatalogen .
Nytt år, nya möjligheter!
Vi som arbetar med att utveckla och förvalta Skånekatalogen har som fokus att optimera de flöden
med anställda som kommer från HR-fönster. Vi arbetar även hårt med SDV-relaterade frågor och
hanteringen av skyddade personer i katalogen.
Årets första release kommer att innehålla ny funktionalitet för besöksadress och geografiska
koordinater för enheter. Det är bra om ni tar del av den lathund som det länkas till nedan. Även
manualen för Skånekatalogen uppdateras i samband med nedan release, den hittar ni på
Vårdgivarewebben under Skånekatalogens plats.
Releaseinformation
Nedan finner ni information om vilka ärenden som är med i kommande release. Informationen är
sammanfattad, önskas utökad information kontakta katalogansvarig eller undertecknad för att ta del
av fullständigt lösningsförslag.
ID: 2021-1 produktionsdatum 2021-02-11
Ärende: 4626 Geografiska koordinater
Attribut ”Besöksadress” för enheter slutar att vara ett fritextfält och koordinater sätts automatiskt.
Läs mer om förändringen i lathunden för den nya funktionaliteten här: Geografiska koordinater.
Dessutom så flyttas attributen närmare varandra i Lewa.
Ärende: 6013 – Ort felaktigt obligatoriskt
Ort är ett obligatoriskt attribut för anställda inom Region Skåne. Ort blev i samband med tidigare
release även obligatoriskt för kategorier där det ej skulle det. Exempelvis studenter och externa
konsulter.
Ärende: 6015 – Chef för personer försvinner tillfälligt vid redigering
Vid redigering och sparande av personpost så försvann ”Närmsta chef” tillfälligt. Efter synk gått
mellan HR-fönster och Skånekatalogen så kom ”Närmsta chef” tillbaka.
Ärende: 5961 – Tooltip vårdmedarbetaruppdrag
Vid öppning av ”Visa vårdmedarbetaruppdrag” så visades ett tooltip direkt och täckte information
om vårdmedarbetaruppdraget.
Ärende: 5307 – Återskapa personpost från Limbo/passiva poster
Personer från Limbo återskapas på ett nytt sätt. Ändringen kommer ej vara märkbar för
administratörer.

