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Introduk�on �l BG4 release 16
Release 16 er det sekstende større release, siden borger.dk den 12. december 2016
ski�ede CMS-pla�orm i den �erde større revision af borger.dk.
Releaset er primært et teknisk release med mindre som større opdateringer af den
tekniske pla�orm bag borger.dk samt implementering af grundlæggende funk�onalitet �l
anvendelse i kommende ini�a�ver i 2020.
I release 16 forberedes Min Side cards, der �l forvaltningsoverblik nu kan �lkny�es
informa�oner om forretningsejerskab, ligesom alle cards nu kan �lkny�es informa�oner �l
anvendelse i visningsmålinger. Personaliseringsregler understø�er nu væsentligt bedre
varia�oner af decimaltal og beløb, og pla�ormen kan nu konfigureres �l at håndtere nye
datatyper i personalisering uden forudgående udviklingsbehov.
Desuden forberedes Life in Denmark �l yderligere integra�on med Your Europe, borger.dk
og Life in Denmark forberedes �l at anvende den kommende fællesoffentlige datafordeler,
temasider indekseres nu mere hensigtsmæssigt af eksterne søgemaskiner og alle dri�sinforma�oner på tværs af borger.dk kan nu �lkny�es en valgfri �tel - eller helt vises uden.
Med i release 16 er desuden et større antal interne op�meringer og fejlre�elser.

Side 2

Nyheder og ændringer for borgere
Der er i release 16 ikke større ændringer i funk�onalitet eller i besøgsoplevelsen for
borgere.

Grafisk lø� af Digital Post card
På Min Side er Digital Post cardet justeret �l at matche det generelle grafiske udtryk.
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Nyheder og ændringer for redaktører
Valgfri �tel på dri�sinforma�oner
Der kan nu angives valgfri �tler på dri�sinforma�oner. De�e gælder
• Den globale dri�smeddelelse
• Dri�sinforma�onskomponenter på indholdssider
• Dri�sinforma�oner på handlingssider
Det kan desuden angives, at der ikke skal anvendes en �tel. Bemærk at hvis en �tel ikke
indtastes, så anvendes de hid�dige standard�tler ved visningen.

Temasider
Søgefunk�onaliteten på temasider er forbedret, således at temasider indekseres mere
hensigtsmæssigt af eksterne søgemaskiner. Der er desuden nu generelle inds�llelige
rankeringsmuligheder for temasider i det administra�ve miljø.

Forvaltningsdata på Min Side cards
Til forvaltningsoverblik er der nu mulighed for at �lkny�e hvert enkelt Min Side card
oplysninger om ansvarlig myndighed, ansvarlig myndighedsredaktør og om hvilken
redaktør i Digitaliseringsstyrelsen, der er kontaktperson.

Sta�s�kdata på Min Side cards
Nu kan alle Min Side card som standard �lkny�es kampagner �l individuel visningsmåling
ved besøgstalsmålinger. Visningsmåling af personaliseret indhold kræver ekstra kode
indsat i HTML.

Genbrugelige links �l personaliseret indhold
Re�ghedsbegrænsede genbrugelige links �l anvendelse i personaliseret indhold og på
Min Side er nu fuldt udbygget, og kan nu desuden anvendes på øvrige indholdssider (de
såkaldte åbne sider).

Guidefiltrering
På basis af feedback og ønsker fra redaktører er der udført en række mindre forbedringer
af guidefiltreringsfunk�onaliteten. På rammefiltreringen er det fx nu muligt at markere, at
det kun skal være muligt at vælge ét filter.

Side 4

Nyheder og ændringer i Ar�kelImporten
Der er i BG4 release 16 ikke foretaget ændringer i ar�kelimporten.
Oplever du mod forventning uregelmæssigheder i ar�kelimporten, bedes du kontakte
admin@borger.dk.

Side 5

Fejlre�elser og op�meringer
I tabellen ses en liste over udførte fejlre�elser og op�meringer i borger.dk BG4 release 14.
Tallet i første kolonne refererer �l sagsnummeret i fejlhåndteringssystemet. Har du
spørgsmål �l en af disse fejlre�elser, kan du kontakte admin@borger.dk.
Sagsnr.
24406
24945
26760
27063
28097
28490
28642
28657
30181
30273
30351
31137
31941
32017
32255
32293
32461
32484
32564
32641
32650
32713
32929
33086
33152
33186
33437
33440
33662
33688
33713
33909
34278
34279
34364
34457
34485
34486

Titel
Titel i søgeresultater for selvbetjeninger kommer fra forkerte selvbetjeningsløsning i forhold til
kommunevalg
Kontakt komponent - Man kan ikke redigere Offentlige kontakter når der er mange organisationer tilknyttet.
Sletning af komponenter med lokalt indhold giver ikke korrekt advarsel
Selvbetjeningsløsningsoversigt: Nedarvet løsning kan ikke foldes ud for at vise kommuner valgte i
stamløsning
Udgiv gemmer ikke indhold når man har klikket ja
LifeInDenmark skip-to links er fejlagtigt på dansk og stemmer fejlagtigt ikke overens med engelsk version af
den faste tekst
Sitecore kopiering opretter kloner
Bad Value for attribute href on element link med rel="canonical"
Søgefeltet lukker ikke ved brug af accesskeys
Ved oprettelse af ikke national selvbetjeningsløsning bliver digitaliseringsgrad ikke sat
NVDA - Quick actions og logo bliver ikke læst op i sticky header på forsiden og mit overblik sider
Oprettelse af indholdsside fra exp editor fejler
Key til cacheService hardcodet i logic på cards
Gældscard og Beløbscard er fejlagtigt ikke blandt valgmulighederne af renderinger ved indsættelse på en Mit
overblik indholdsside
Artikelimport: Når en handlingsartikels titel indeholder anførselstegn, så encodes disse fejlagtigt ikke i
output
En selvbetjening kan fejlagtigt forekomme mere end 1 gang i selvbetjeningslinks-sektionen i artikelimportens
output-HTML
Min Side cards fremgår ikke af oversigterne over personaliseret indhold
URLs til kommunale sider etc indsat i lokalt indhold får dobbelt noreferrer (update gælder hele sitet)
Digital Post overblik komponenten mangler aria-busy attribut
Tilbage funktionalitet virker ikke med guidefiltrering i chrome og IE
Alle sider med link i list format bliver vist forkert i print view
Personoplysninger bruger - komponent: Civilstand formateres forkert, når dato for registrering af
partnerskab er ukendt
Søgeord fremgår ikke af oversigt over underindhold
Genbrugelige links resolves ikke korrekt på handlingssiders kontakt top/bund
Personaliseret genbrugelige links kan fremsøges af bruger der ikke er admin eller brugerprofilpersonaliserer
Oversigt over personaliserede renderinger tar ikke hendsyn til "undtaget når" regler
Hovedwebs Digital Post knap mangler tilgængelighedstekst
Digital Post antal ulæste: Manglende mellemrum mellem antallet og den efterfølgende tilgængelighedstekst
ADDA skal bruge "og" til at adskille dataleverandører
Utilstrækkelig label til feltet til footerens tekst, som vises når tilgængelighedsindstillinger er fravalgt af
redaktøren
Talregel tillader fejlagtigt bogstaver
Temaside: Skip-to-link til Tilgængelighed mangler
Adgang for alle links i footer åbner i samme vindue
Temasider når titel ikke er angivet og vis titel er slået fra, så vises komponenten fejlagtigt ikke
Fejl i listen over genbrugelige links med fejl
Ny SBS udfører kald til en cached service, selvom den fejlede allerede.
To afkrydsninger i guidefiltrering med checkbox resulterer i nulstilning af url-parametre og page reload
Fejl ved visning af resultater fra dropdown guidefiltrering (test 28585)
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34490
34570
34571
34627
34664
34710
34719
34750
34751
34752
34760
34761
34782
34798
34801
34803
34812
34813
34814
34819
34876
34886
34887
34888
34890
34891
34892
34893
34894
34895
34896
34899
34920
34921
34926
34927
34929
34931
34932
34942
34955
34978
34979
34980

Autoudfyldning af datofelter i Guidefiltrering (Internet Explorer)
Valg af usupporteret kommune til selvbetjening resulterer ikke i systemside visning
OK-knap kommer ikke til syne ved kommunevælgeren, når ingen kommune er valgt
Adminsiden smidder null exception ved første indlæsning når man logger på
Digital post knapen i topmenuen på forsiden har "undefined" i et skærmlæser element
Selvbetjening som kræver login spørger ikke om at log på før handlingssiden vises
Integrationskomponenter indsat i en gentagelsesrammen vises ikke i side redigering
En tom forside indeholder et HTML-element for sidens tomme rækker og kolonner
Det er ikke muligt at fremsøge en godkendt statslig selvbetjeningsløsning
Serverfejl ved forkert kommunekode som URL-parameter
Når man ændrer et svar i et tjekboks spørgsmål i en guidefiltrering, opdateres svaret ikke korrekt
Mit overblik redaktionelt card uden token fejler altid
Skifte til usupporteret kommune på handlingssiden resulterer i systemside for kommunevælger i sted for
usupporteret kommune
Det skal sikres at personaliseringsreglen "når service token svarer til tal" kan håndtere både punktum og
komma som decimaltalsseparator
Man kan ikke fremsøge en nyoprettede kommunal selvbetjening
Navigation til implementeret, supportered og godkend international kommunal selvbetjening resulterer i
NotImplementedActionPage
Når man indsætter en URL med alle spørgsmål besvaret i en guidefiltrering er dato spørgsmål ikke besvaret
og årspørgsmål er forsvundet
1. linje i tekster aligner ikke i ankermenuen på temasider
Titler på mikroartikler i temasider er ved en fejl fede
Digital post proxy tar ikke højde for de tre statuser som skal resulterer i ikke tilmeld
Man kan ikke fremsøge en nyoprette kommunal selvbetjening på LID i en mikroartikel på en indholdsside
Der kommer en fejl 404 når man fra en statslig handlingssside modificere URL-parameteren
selfservicesolutionID og indsender den modificerede URL
En godkendt og implementeret europæisk kommunal selvbetjeningsløsning omstilles til en
NotImplementedActionPage
Advarselboks for skifte ad IDP vises ikke for navigation fra kommunevælgere systemside
Driftsmeddelelser på europæiske og internationale selvbetjeningsløsninger hnadlingssider bliver vist 2 gange
Oprettelse af header komponent til forside på Borger.dk resulterer i en page-data mappe med navn
"__Standard Values"
Rammefiltreringen viser ikke valgte filtre, når man indlæser en html med filtre
Header komponent til forsiden har et <br> element indsæt før første teksten hvis kun overskrift er indsæt
Header komponent billede vises under driftbesked, eller ikke alls
Header komponent h1 tag mangler text-farve class når farven er sæt til blå
Lang titel på forside header komponenten resulterer i overflow til element under
Digital post indstillinger komponent - Digital Post link vises fejlagtigt ikke
Driftsbeskeder: Det skal sikres at aftalerne i Udestående 38 er overholdt
Der findes ikke data fra den statiske service i XML-brugerprofilen
Man kan ikke ved hjælp af tab ramme Footer med tekst og logo i stedet for tilgængelighedsindstillinger
Teksten i footer med tekst og logo i stedet for tilgængelighedsindstillinger er ikke identisk med prototypen
Teksten til Header til forside komponent bliver ikke læst op af JAWS
A part of Your Europe komponent ser ikke rigtig ud i lille vinduebredde
Hvis der er en valgt en kommune kan man ikke fremsøge statslige selvbetjeningsløsninger
Det er en fejl at Ikke tilmeldt beskedservice-label & intet data tekst bliver vist på Digital post indstillinger når
man er logget ind med en borger med minimal Digital post indstillinger data
Link til udfyldt guidefiltrering med access-key fjerner svar
Der er ingen modal som spørger om brugeren vil skifte kommune til brugerens bopælskommune
Usupporteret kommune siden vises fejlagtigt for kommunal europæisk selvbetjeningsløsning som
understøtter alle kommuner
Systemsiden for usupporterede kommuner vises ikke for log-in-krævende national selvbetjeningsløsning
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34984
34985
34986
34990
35021
35022
35030
35045
35059
35090
35119
35128
35130
35136
35181
35224
35261
35292
35311
35321
35324
35339

Der er for lidt luft mellem overskriften og bunden af header komponenten ved mellem skærm størrelse
Header komponenten er for stor når der ikke er et baggrundsbillede
Header komponenten er for stor i lille skærm i IE
Det er en fejl at man kan indsætte et baggrundsbillede til lille skærmbredde i header komponenten
Header komponent stiller sig bag driftsmeddelelse
To dynamiske tokens fra samme service i samme editorial card kalder to ganger, og fejler cardet
Digital post knap i topmenu har ugyldig værdi i aria-hidden attribut
Header komponenten til forsiden af LifeInDenmark: Komponentens indhold holder sig fejlagtigt ikke indenfor
komponentens ramme.
Teksten i Header komponenten skal altid være blå i lille skærmbredde
Nulstil alle spørgsmål virker ikke i IE11
Global driftsinformation vises selvom driftsinformations-tekst mangler
Header komponent har for stor højde i IE ved lav vinduebredde
Der er ikke nok margin mellem komponentens kant og teksten i Header komponenten
Fejlmeddelelse fra token som fejler fortæller at ResponseStatus er "success"
Skip-to-links har fejlagtigt en tekst i små viewport widths så teksten bryder elementets ramme
Titel på driftinformation for ikke-implementeret selvbetjeningsløsning på LifeInDenmark flyder over
beholder
Ikke blokerende triggers udlæser ikke data i baggrunden
"Sidst opdateret den"-komponent aligner ikke med de andre elementer der er på en indholdsside i
mobilvisning
Kommunevalgssiden til tvunget kommunevalg vises ikke ved direkte indlæsning af handlingsside med ikkeunderstøttet kommune valgt
Token værdi er ikke tilgængelig i brugersessionen, hvis den kun anvendes af en personaliseringsregl
Log af knap efterfølges fejlagtigt ikke af CVR-nummer når bruger er logget ind med medarbejdersignatur
Servicetoken svarer til tal håndterer ikke negative tal i reglen
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Sådan rapporterer du fejl på borger.dk
Oplever du fejl på borger.dk, kan du sende os en mail på admin@borger.dk.
Indhent og vedlæg så vidt muligt dokumenta�on i form af:
• URL (adressen på siden) eller hvilken selvbetjeningsløsning fejlen opstod på
• Fejlkode (lang fejlkode der vises på indhold under Min Side)
• Tidspunkt (jo mere præcist, jo bedre)
• Skærmbillede(r)
• Browser og browserversion
• Evt. valgt kommune
• Hvis muligt en liste over trin, der gør, at vi kan reproducere fejlen.
Inkluder gerne informa�oner fra www.borger.dk/tjekpc (særligt server), og vær opmærksom på, at tjekpc skal anvendes på den pc, hvor problemet opleves.
Bemærk, at fejl opstået i de enkelte selvbetjeningsløsninger ikke er borger.dk's
ansvarsområde, men borger.dk videresender naturligvis oplysninger om fejl �l den
ansvarlige myndighed, som e�erfølgende er ansvarlig for fejlsøgning og-re�elser.

[]
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