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Produkter med ændringer

PRODUKTER MED ÆNDRINGER
GeoEnviron
Man kan ikke længere kan opgradere GeoEnviron uden forudgående afinstallation.
o

GeoEnviron brugerprogrammet anvender Microsoft .NET Framework version 4 minimum version 4.6.1

o

Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 11.0.0

GeoEnviron version 11.0.1 omfatter:


GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 11.0.1

Disse programmer skal whitelistes i anti-virus (for alle kunder):
o

%programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\GEWebViewer.exe

o

%programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\CefSharp.BrowserSubprocess.exe

Dette program skal whitelistes i anti-virus for hosting kunder (Turbo):
o

C:\ProgramData\turboServer\Cache\xvm\18-9-1321__enus__Default__AnyCpu__0\xvm.exe

Hvis der er problemer med at åbne GeoEnviron KORT eller Beskedcenter (via knap i
venstre-panelet), skal det tjekkes:
o

At applikation må tilgå https://map.geokon.dk (port 443)

o

At applikation må tilgå https://besked.geoenviron.dk (port 443)

Hvis der er problemer med at få vist GeoEnviron KORT (vinduet vises men uden
indhold) eller Beskedcenter, skal der tjekkes at:
o

Klient PC har installeret Microsoft .NET Framework version 4 - minimum
version 4.6.1

Web-løsninger
Nye versioner af web-løsninger:


Rottebekæmpelse 3.4.2 – kræver minimum DB version 11.0.0
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Ændringer

GENERELLE ÆNDRINGER
Oversigter
Godkend vandprøver
Fejl ved hentning af vandprøver til godkendelse er rettet

ÆNDRINGER I MODULER
Modulet Rotter
Det er muligt at trække en liste med tilsynspligtige ejendomme
Kommunen skal nu undersøge tilsynspligtige ejendomme: Erhvervsejendomme med
dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer
til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til
produktion af fødevarer til mennesker.
11.0.0-databasepatchen har sat ejendomstypen tilsynspligtig ejendom på alle
ejendomme, der før var omfattet af kampagnebesøg: Ejendomme i landzone og
landbrugsejendomme i byzone.
Ejendomstypen tilsynspligtig ejendom kan vælges/udfyldes på fanen Adresseopl.
Tilretning af fanen Adresseopl:
1. Teksten "Omfattet af kampagne/Ikke omfattet af kampagne" er fjernet
2. Det er muligt at søge på feltet Ejendomstype og øvrige felter
Rapporten Kampagne viser tilsynspligtige ejendomme, der ikke har dispensation.

ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER
Rottebekæmpelse
Kampagnebesøg
Listen Kampagnebesøg viser tilsynspligtige ejendomme, der ikke har dispensation.
Ejendomstypen tilsynspligtig ejendom vælges/udfyldes under adresseoplysninger.
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