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#

Functiegroep

Beschrijving

Aanleiding

Toelichting/oplossing

1

Algemeen

Foutmelding openen bezit

2

Algemeen

Perceel als locatie type

3

Algemeen

Documentnummer en
versienummer bij
bijlage/document
(bron: 0-metinglijst)

Bij het openen van een bezit kon het voorkomen dat
de gebruiker een foutmelding kreeg.
Het aanmaken van een nieuw perceel stond als een
aparte optie.
Bij het toevoegen van bijlages en documenten kon
geen documentnummer (dossiernummer) en een
versienummer worden ingegeven.

4

BAG

BAG validatie is verplicht
gemaakt (bron: 0-metinglijst)

5

Berichten

6

Algemeen

Fout na het aanmaken van een
mail bericht
Onthouden projecten pagina
in projectenoverzicht (bron: 0metinglijst)

7

Berichten

Meerdere email-adressen per
organisatie voor meld- en
afmeldberichten

Er zijn verzoeken ingediend om meerdere emailadressen aan een organisatie te koppelen.

8

Projecten

Foutmelding openen project

9

Algemeen

Sluitknop wijzigen adres

10

Algemeen

Foutmelding aanmaken mail
opdrachtgever

11

Algemeen

Oplossen Chrome bugs

Bij het openen van een project onder specifieke
omstandigheden kon een foutmelding optreden.
De sluitknop in het venster 'wijzigen adres'
(potloodje) in het ‘Aanmaken Complex’ scherm
werkte niet.
Als de opdrachtgever een bericht/mail aanmaakte
voor de opdrachtnemer, kon er een
‘NullPointerException’ foutmelding ontstaan.
Bij het gebruik van Chrome als browser waren enkele
velden niet goed zichtbaar of versprongen deze.

Het onderliggende probleem is in deze release
opgelost.
Het aanmaken van een nieuw perceel is verplaatst
Met opmerkingen [HAvd(1]: Is dit algemeen?
naar het tabblad Bezit.
Bij het toevoegen van bijlages en documenten kan
een documentnummer (dossiernummer) en een
versienummer worden ingegeven. Dit
document/versie nummer wordt nu getoond in de
overzichtslijsten
Bij het opvoeren van adressen wordt er altijd een
BAG validatie uitgevoerd. Het vinkje om de BAG
validatie over te slaan is verwijderd.
Er zijn wijzigingen doorgevoerd zodat deze fout niet
meer op kan treden.
De pagina waaraan de gebruiker werkt wordt
opgeslagen. De gebruiker wordt niet meer terug
genavigeerd naar de beginpagina maar blijft op de
pagina waaraan hij werkt.
Het is nu mogelijk om in LAVS meerdere emailadressen aan een organisatie te
koppelen. Aanvraag hiervoor loopt via de
Helpdesk.
Dit probleem is opgelost.

Het ontbreken van een BAG identificatie nummer kan
voor problemen zorgen in een later stadium van het
proces.
Er kon een fout ontstaan bij het aanmaken van een
mail bericht.
In het projectoverzicht werd de gebruiker na het
invullen en opslaan van een nieuw project altijd
terug genavigeerd naar de beginpagina van het
overzicht.

Deze knop is werkend gemaakt en de naam van
sluitknop is gewijzigd naar ‘opslaan’.
Er is een wijziging doorgevoerd. Deze fout
(melding) treed niet meer op.
Op de volgende plaatsen is de bug verholpen:
 In de beheer module bij het aanmaken van
een organisatie bij postcode.
 De knoppen 'Opslaan' en 'Annuleren' bij
het aanmaken bezit woning.
 Tussentijdse melding pop-up.
 Verwijderen >containers en gewicht<
Container invoer button.
 Beheer module bedrijven overzicht.
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Volgorde via TAB toets in
bronnen klopt niet. (bron: 0metinglijst)
Geen melding bij invoeren van
dubbele bronnen

12

Inventarisatie

13

Inventarisatie

14

Inventarisatie

‘Toevoegen bijlage’ knop
verwijderd

15

Inventarisatie

Foutmelding toevoeging

16

Inventarisatie

Bestand met dezelfde naam
uploaden

17

Verwijder

Afvoerlocatie toegevoegd aan
container tabblad in
verwijderopdracht (Bron: 0metinglijst)

18

Verwijder

Controle op risicoklasse
veranderd

De tabtoets volgde in het scherm 'bronnen' een
andere volgorde als in de rest van de applicatie.

 Nieuwe Opdracht adres invoervelden.
 Beheer adres bag validatie
De tab volgorde in het scherm 'bronnen' volgt nu
dezelfde volgorde als in de rest van de applicatie.

Wanneer een bron niet uniek was tijdens het
invoeren van bronnen werd er geen foutmelding
getoond.
Als de inventariseerder een project voorwaardelijk
aannam werd er een knop voor het toevoegen van
bijlages zichtbaar. Dit is niet de bedoeling.
Als er in het verplichte veld 'aantal stuks' en in het
'bron toevoegen' venster in het ‘bronnen tab’ van een
Inventarisatie of NEN-onderzoek iets anders dan een
getal wordt ingevuld verscheen er geen foutmelding.
Een bestand kan niet worden opgeslagen in de
database wanneer dit dezelfde naam heeft als een
bestand dat eerder uit de database verwijderd is.
Wanneer er in het 'Rapportage en advies' tab van
een inventarisatie-opdracht een rapport werd
geüpload met dezelfde naam als een eerder
verwijderd rapport, werd het toch toegevoegd aan de
lijst van beschikbare bestanden. Terwijl dit rapport
werd niet wordt opgeslagen in de database.
Er zijn meerdere verzoeken ingediend om de
afvoerlocatie beter/handiger in te kunnen voeren.

Deze foutmelding wordt nu wel getoond.

Bij het opleveren van een verwijderopdracht vindt
een controle plaats of er nog een eindbeoordeling
nodig is/ alle benodigde documenten aanwezig zijn.
Als alle bronnen in de verwijderopdracht risicoklasse
1 zijn hoeft deze controle niet plaats te vinden. Voor
bronnen waarbij de risicoklasse NVT (Niet van
toepassing) is hoeft ook geen eindbeoordeling plaats
te vinden (en geen vrijgavecertificaat opgeleverd).
Momenteel wordt er gecontroleerd of bij het
opleveren de bronnen van een verwijderopdracht
Risicoklasse 1 zijn. Als er ook bronnen met
risicoklasse NVT aanwezig zijn kan de opdracht nu
niet worden opgeleverd.

Deze controle is aangepast. Als er alleen bronnen
met risicoklasse 1 OF risicoklasse NVT aanwezig
zijn kan er opgeleverd worden zonder dat er een
eindbeoordeling heeft plaatsgevonden.

De ‘Toevoegen bijlage’ knop is verwijderd.
Vanaf deze versie verschijnt nu een passende
foutmelding.
In deze versie wordt dit rapport niet meer
toegevoegd aan de lijst van beschikbare
bestanden. De gebruiker kan deze niet meer
selecteren.

In het containertabblad bestaat nu de mogelijkheid
om een afvoerlocatie te kiezen voor de verwijderde
bronnen. Deze keuze kan gemaakt worden door
middel van een dropdown menu. In een apart
invoerveld kan een toelichting worden gegeven.
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19

Verwijder

Herstel functionaliteit
Afmelding naar iSZW

Bij het afmelden van een verwijderopdracht werd er
geen mail naar iSZW gestuurd.

Bij het afmelden van een verwijderopdracht wordt
er nu ook een mail naar iSZW gestuurd.

20

Systeem

Upgrade JBoss versie

De volgende modules in de LAVS applicatie zijn geupgrade:

Vanaf nu werkt het LAVS op JBoss 7.1 daardoor is
de ondersteuning voor JBoss 6.4 komen te
vervallen.





webapplicatie
koppelvlakken
beheermodule

De upgrade is noodzakelijk om toekomstige
ontwikkelingen mogelijk te maken en om te blijven
voldoen aan security eisen en de Rijkswaterstaat
standaarden.
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#

Functiegroep

Beschrijving

Aanleiding

Toelichting/oplossing

21

Koppelvlak

Koppelen bijlage aan locaties bij
inventarisatieopdracht

De bestaande enkele adres- en complex
varianten zijn blijven staan voor backward
compatible. Hieraan was een verloopdatum
verbonden. Wanneer de datum verstreek
was het koppelvlak niet meer backward
compatible.

Deze datum switch is verwijderd zodat het backward
compatible blijft totdat er een nieuwe wijziging volgt.



Verwijdering van de datum check voor het
koppelvlak.
Verwijdering van de datum-variabel
'disablePortal422' uit lavs.properties.

