Testsett
BEST-246

BEST-238

BEST-154

BEST-192

Testnavn
Rettet feil slik at det
er mulig å kopiere
en gammel bestilling
som det tidligere
ikke har vært
registret Bane NOR
ansvarlig.
«Bane Nor» skal
være en ny
kontaktperson for
bestillinger av type
disponering.
Dette er et må-felt
for firmaer som er
entreprenør.

Navn på
«Entreprenør»
kommer med som
informasjon i
arbeidstog med
disponering
Signal
«Holdetavle» er nå
fjernet fra «dropp
Down» menyen for
signaler

BEST – 206

Lenke til
«Kundeportalen

BEST - 209

Arkivere
bestillinger

BEST – 207

Endre tekst fra
«Avslått til Endret»

BEST – 210

Referanse er ikke
synlig for

Kommentar
Det skal nå være mulig å
kopiere gamle bestillinger.

Dato
14.05.2018

Her skal navn og
telefonnummer registreres
på den i Bane NOR som har
bestilt arbeidet.

09.05.2018

«

«Holdetavle» er ikke lenger
synlig i listen over gyldige
signaler

«

Under «Verktøy» ligger det
en lenke «HjelpEndringslogg» som fører til
«Kundeportalen». Der kan
dere finne
«Brukerveiledning og
endringslogg under
«BEST-K»
Knapp for «Handlinger»
fungere igjen arkivere
bestilliger, sende inn flere,
slå sammen bestillinger
Teksten er i dag for eks:
«Ekstratog mellom Alnabru
- Asker med første kjøredag
01.02.2018, har blitt
avslått,»
Endres til «Ekstratog
mellom Alnabru - Asker
med første kjøredag
01.02.2018, har blitt avslått
eller endret»
Referanse nummer er nå
synlig igjen

12.02.2018

«

«

«

BEST - 212

BEST 223

bestillinger fra
entreprenører
Konvolutter skal
ikke være synlig for
egne meldinger
Ikke mulig å legge
til
elsikkerhetsplaner
for delebestillinger

Endring gjort og feil rettet
for meldinger mellom
bestiller og rutekontor også.
Det skal nå være mulig å
legge til elsikkerhetsplaner
også for delbestillinger

«

«

Testsett
BEST-160
BEST – 186
BEST – 189

BEST-193:
BEST-191:
BEST-177:
BEST-150

BEST-194:
BEST-153:
BEST-148
BEST-152

Testnavn
Sporkoordinator
ønsker mer synlig
konvolutt
Entreprenør for ikke
innstilt tog
Forbedret
funksjonalitet for å
legge inn
elsikkerhetsplaner
Validering av
bestillingsnummer
Endret tekst for
Visitasjonskjøring
Validering av
bestillingen.
BEST viser feil dato
for tog som er
bestilt mellom
00.00 og kl.02.00
Endret tekst for
Visitasjonskjøring
Operatør kan bare
innstille egne tog
Endret tekt Vekt
endres til last
Sjekke
mobilnummer

Kommentar
Konvolutt har blitt mer
synlig på bestillingene

Dato
Tidligere

Rettet

«

Lagt inn

«

«
«
«
«

«
«
«
«

