190307

Uppgradering till PURE 5.13-4-2
Nytt:
•

•

Forskningsinfrastrukturer syns i portalen! Obs att de flesta beskrivningarna bara ligger inne
på engelska, så den svenska delen av portalen ser lite skral ut. Hör gärna av er med
synpunkter på hela visningen.
Forskare kan skapa projekt utifrån sina egna kontrakt dvs utifrån ett kontrakt med ett
knapptryck skapa ett projekt som innehåller samma information som kontraktet och som är
kopplat till kontraktet. Instruktioner hur detta görs kommer att tas fram.

Buggfixar:
•
•
•
•

•

•

WORD OCH RAPPORTER: Inte längre problem att öppna rapporter med tabeller i Word.
SYNLIGHET I PORTALEN: Problemet med att information som var satt med synlighet ”Campus
restriced” inte syntes i portalen är löst.
ROLLER I BiBTEX: Problem med roller som blev fel i BibTex uttag från portalen (editor blev
författare) är fixat.
KOMMENTARER: Kommentarsfunktionen inne i LUCRIS under ”History and comments” har
haft en bugg som gjort att när man skrivit färdigt ett meddelande har hela posten sparats och
stängts, detta är nu åter i sin vanliga funktion dvs man kan skriva meddelandet, fixa färdigt
posten och sen klicka spara och meddelandet går ut.
EXTERNA ORGANISATIONER I PORTALEN: Bug där externa organisationer i relation till
deltagare i projekt har visas ut fel (istället för organisationen har det stått en kodsträng) –
denna bugg har nu åtgärdats.
RAPPORTBUG: Problem med rapporter som ex summerat årtal (problem från HT:s
totalrapport) har fixats i den nya rapportmodulen, inte testat helt igenom.

Rapportmodulen
•
•

Fortfarande i beta och inte redo att ersätta den gamla till några av våra rapporter. I 5.14 går
den ur betastadiet och då läggs också en del användbara funktioner till.
Användbara grejer som tillkommit i 5.13 är möjlighet att spara filter eller kombination av
filter så att man slipper lägga till en krånglig uppsättning filter varje gång man börjar på en ny
rapport.

SciVal access
•

Den enda nyheten är att det skapas en slags dummy-användare för export av
organisationsstrukturen via API:et. Inte intressant för oss och kan avaktiveras.

Kända buggar
•

AKTIVITETER: Just nu jobbas det för att en bugg som inte visar upp externa personer/ fd
anställda under aktiviteten ”handledning” i portalen. Namn de som handletts läggs i LUCRIS
men visas alltså inte ut just nu om personen i fråga inte har en pågående anställning.

