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ISY Park 

Release Notes, versjon 7.6.5, 21.04.2016 

Dette dokumentet beskriver nyheter i ISY Park versjon 7.6.5, som nå er tilgjengelig for nedlasting fra www.nois.no. 
Her finner du dokumentasjon og beskrivelse av hvilke endringer den nye versjonen omfatter. 

 

1. Adgangskontroll for Anlegg og Arbeidsordrer 

Det er nå mulig å legge inn begrensninger på hvilke bydeler og anleggstyper som skal være synlige i trestrukturen i 
navigatoren for hver enkelt bruker eller brukerprofil. Dette gjøres i øvre del av midtseksjonen i skjermbildet for 
brukeradministrasjon, for brukere eller brukerprofiler: 

 

Det kan legges inn rettigheter til spesifikke bydeler ved å angi dette i listen. Det kan også legges inn en 
kombinasjon av både bydel og anleggstype for en linje i spesifikasjonen. Om man vil legge inn tilgang til en 
anleggstype i alle bydeler, må man følgelig legge inn én linje for hver bydel. Hva brukeren får lov til å gjøre i 
anleggsregisteret, styres fortsatt av rettighet for modul "Park" i venstre del av bildet for adgangskontroll. 

Rettighet som vist i listen ovenfor gjelder Arbeidsordrer innenfor den aktuelle delen av anleggsregisteret. Det vil si 
at man kan gi en bruker rettigheter til å for eksempel opprette arbeidsordrer for en bydel, men bare lese 
arbeidsordrer for en annen bydel. 
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Det kan nå også legges inn begrensninger på hvilke avdelinger som arbeidsordrer skal være synlige for. Dette 
gjøres i nedre del av midtseksjonen i bildet for adgangskontroll, for brukere eller brukerprofiler: 

 

 

2. Mindre feilrettelser 

I denne versjonen er det også rettet opp noen feil: 

 Det kunne komme en feilmelding ved redigering av brukerprofiler. Denne ble rettet/omgått ved å justere i 
konfigurasjonen av systemet der den oppstod, så de færreste skal ha denne nå. Men den er nå rettet for 
alle oppsett. 

 Feilmelding fra Web-kart. For noen kartløsninger har det av og til kommet feilmelding ved visning av kart, 
eller når kart blir hentet til eget mappekort ved start av egenskapsbildet for Anlegg. Her venter vi på en 
rettelse/oppgradering fra Microsoft, men i påvente av at den kommer på plass vil feilmeldingene bli 
undertrykt. 


