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Vad händer med mitt önskemål
om förändring eller ny
funktionalitet i KursInfo?
Hamnar det i det svarta hålet?

Hur önskemål om förändring/nyutveckling hanteras
•

Ett önskemål uppkommer på ett lärosäte

•

Önskemålet lämnas till systemförvaltaren på lärosätet

•

Systemförvaltaren rapporterar önskemålet till samarbetet

•

Önskemålet förs in på den gemensamma önskemålslistan

•

Önskemålen prioriteras löpande av förvaltningsgruppen

•

Prioriterade önskemål läggs i en backlog (att-göra-lista)

•

Kravspecifikationer skrivs av förvaltningsgruppen för önskemålen i
vår backlog

Hur önskemål om förändring/nyutveckling hanteras
•

Kravspecifikationerna genomgår en kravhanteringsprocess
1. Kravställaren skriver ett utkast till kravspecifikation i samråd med en eller flera andra
medlemmar i förvaltningsgruppen och i dialog med utvecklarna
2. Utkast till kravspecifikation skickas på remiss till hela förvaltningsgruppen
3. Färdig kravspecifikation lämnas till utvecklare och testare som godkänner att
kravspecifikationen innehåller den information som krävs för utveckling och test. (Utvecklare
och testare lägger ingen värdering i eller godkänner själva önskemålet)
4. Förvaltningsgruppen godkänner kravspecifikationen för utveckling
5. Kravspecifikationen är klar för utveckling

Hur önskemål om förändring/nyutveckling hanteras
• Förvaltningsgruppen prioriterar och planerar in krav från backlogen till
kommande utvecklingssprintar (utvecklingspaket). Endast krav som har en
godkänd kravspecifikation är aktuella att prioriteras
• Utveckling sker i form sprintar om tre veckor
• Leverans av förändringar/funktionalitet sker var trettonde vecka (fredag
vecka 8, 21, 34 och 47 varje år)

V 1.1

Nyheter i KursInfo version 1.1
•

Version 1.1 av KursInfo innehåller en hel del ny funktionalitet.
Ny funktionalitet har utvecklats utifrån referensgruppernas synpunkter samt
övriga önskemål som kommit in.

•

Utvecklingsteamet har under perioden maj - november 2014 (då bl.a. lokala
införanden har genomförts) haft mandat att välja och utveckla ny
funktionalitet efter egna prioriteringar och utan klara kravspecifikationer.
Förvaltningsgruppen har haft viss påverkan och möjlighet till att lämna
synpunkter.

•

Därutöver innehåller 1.1 rättning av 32 buggar som har rapporterats i
version 1.0 under perioden 2014-06-27 – 2014-11-14, dvs. från releasen av
1.0 till releasen av 1.1.

Ny funktionalitet
Varningar
• Aktuellt antal varningar nu synliga direkt i editorn (EDI-9).
• Varningsnivåer kan fällas ut individuellt (EDI-21).
• Varningarna är länkade.
• Vid klick på varningslänk hamnar den aktuella gruppen synligt (EPT-4).
Nya varningar
• Varning vid genomförandeform helt nätbaserad fastän det finns både
obligatoriska och icke-obligatoriska träffar (EKT-15).
• Startdatum och slutdatum kontrolleras (EKT-16).
• Datum kontrolleras mot termin (EPT-5).
• Varning om mer än ett primärt huvudområde är angivet (EKU-14).
• Varning om fritextord för kurs och program saknas (EKU-15)

Ny funktionalitet
Länkar
• Möjlighet att använda sig av fyra nya länkar utöver de 2 som redan finns (EDI-14).
• Kurs- och utbildningsplaner länkas nu även från kurstillfälle och programtillfälle.
• Engelska länkar inaktiveras om kurs- och utbildningsplaner inte är markerade som
översatta (EKU-11).
Verktygslådan
• Verktygslådan ligger i fast position längst ner i editorn (EDI-16).
• Individuella knappar kan döljas.
• Ordning bland knappar och knapptexter kan anpassas.
• Fullständiga rättigheter går att sätta på knappar. 1.0 hade bara stöd för
aktiv/inaktiv per roll.

Ny funktionalitet
Sidebar (sidomeny)
• Flyttad så att den inte längre alltid tar plats i editorn (EDI-16).
• Fälls inte ut över editorn om uppmärksammaflaggor är markerade, markerar med
en ikon istället.
Grundvärden
• Grundvärden (värde som sätts på ett objekt vid en operation).
• Hårdkodade värden som följde med vid operationer är borttagna till 99 %.
• Det är möjligt att tömma multipler vid operationer.
• Det finns reserverade grundvärden för tidsrelaterad information för att hämta
datum och terminer.
• Möjlighet att välja om meddelanden ska följa med vid operationer (EDI-11).
• Möjlighet att ange vilka värden som ska följa med eller nollställas vid operationer
(EDI-13, EDI-20).

Ny funktionalitet
Grundvärden forts.
Det finns 6 grundvärdestyper, varav alla utom nyskapande är nya:
• Nyskapande
• Kopia
• Ny liten revision
• Ny stor revision
• Skapande av fortsättningstillfälle
• Byte av kod

Ny funktionalitet
Alternativ vid operationer (skapa ny, kopia, revision etc.)
• Möjligt att anpassa alternativ vid nya revisioner (EDI-24).
• Möjligt att lägga till och ta bort alternativ vid nya revisioner (EDI-24).
• Möjligt att anpassa alternativ vid kopia (EDI-24).
• Möjligt att lägga till och ta bort alternativ vid kopia (EDI-24).
Affärslogik
• Start och slutvecka kan automatiskt genereras utifrån start och slutdatum i
kurstillfället och programtillfälle (EKT-13).
Administration
• En mängd nya funktioner och grupper för administration är tillagt

Ny funktionalitet
Sökgränssnitt
• Går att klicka utanför den expanderade rull-listan (SOK-2).
• Det går att sätta max antal sökträffar till mer än 1000, negativa tal hanteras nu
korrekt (ADM-35).
• Statustabellerna tar inte längre hänsyn till status enligt central administration på
kurssökning och programsökning (SOK-11).
Editorerna generellt
• Koder kan tvingas att lagras med versaler (EDI-37, EDI-44).
• Tydligare meddelande vid objekt som är markerade som inställda. (EKT-14, EKT-18).
• Statusvärden (de som visas i statustabellen) kan visas i varningslisten (EDI-1).
• Statusvärden (de som visas i statustabellen) kan döljas (EDI-1).
• Fokus behålls i editorn efter sparande (EDI-33).

Ny funktionalitet
Editorerna generellt, forts.
• Tydligare grafisk skillnad på stor och liten revision i revisionslistan i editorerna (EKU17).
• Ny grupp för Tillgodoräknande i programeditorn (EPR-18).
• Rättning av tolkningen av radbrytningar i TinyMCE
• Rättning av kombinationen av kursiv stil och länkar i TinyMCE.
• Förenkling av import av publikationer från Libris (tagit bort möjligheten att söka på
annat än ISBN-nummer).
Databas
• Rättning av ett specialfall i funktionerna func_FullForkunskapskravMening_Kurs_Sv
och func_FullForkunskapskravMening_Kurs_En
• Institutioner som har tomma statusvärden i databasen får dessa satta till N för att
tydliggöra.

Önskemål som har uppfyllts i 1.1 (41 st)
EKU-15, EPT-3, EKT-10, EDI-1, ADM-3, ADM-8, EPT-4, ADM-9, EDI-11, EDI-13, EDI-14,
EDI-16, EKU-11, EKT-14, EKT-15, EKT-16, ADM-15, ADM-11, ADM-12, ADM-13, ADM14, ADM-16, ADM-17, ADM-19, ADM-20, ADM-21, ADM-10,
EDI-20, EDI-21, EDI-33, EDI-37, EDI-39, EKU-14, EKU-17, EKT-18, EPT-5, EDI-9, EDI44, ADM-35, SOK-11, EPR-18

Önskemål som delvis har uppfyllts (2 st)
ADM-5, SOK-2

Önskemål som har uppfyllts men levererats i extraleverans av
XML-leveransen (3 st)
XML-1, XML-7, XML-8

DEMO
Version 1.1

E-postlista för KursInfoanvändare
Skicka en e-post till:

anvandare-request@kursinfo.nu
från den e-postadress du vill lägga till på listan
Skriv ”subscribe” som ämne/subject

