/// Memo

/// Functionele release notes GIPOD 4.1
Nieuwe functionaliteiten
•

Instellingen voor alarmen en infoberichten
Elke GIPOD-gebruiker (behalve diegene met enkel de rol 'applicatiebeheerder') kan vanaf deze release instellen
welke alarmen en infoberichten voor zijn organisatie hij wil zien op het startscherm van GIPOD en welke niet. De
alarmen en infoberichten worden wel nog steeds gegenereerd per organisatie (omdat de organisatie beheerder is
van werkopdrachten, manifestaties en omleidingen - niet de gebruiker), maar de visibiliteit ervan zal elke gebruiker
dus voor zichzelf kunnen instellen.
Bijv. Een gebruiker die zich binnen de eigen organisatie enkel bezighoudt met het opvolgen van werkopdrachten,
kan er dus voor kiezen om de alarmen en infoberichten over manifestaties of synergieën niet langer te zien (omdat
dit niet tot zijn takenpakket behoort).

•

Notificatiemails voor alarmen en infoberichten
Men kan een notificatiemail ontvangen met daarin de openstaande alarmen en de nieuwe infoberichten voor de
eigen organisatie.
Elke gebruiker kan instellen of hij deze mail dagelijks of wekelijks (of helemaal niet) wil ontvangen. De frequentie
van de notificatiemails kan per type alarm en infobericht apart ingesteld worden. Men kan wel enkel
notificatiemails ontvangen voor de alarmen en infoberichten die men op het startscherm ziet (zie boven).
De notificatiemails geven aan hoeveel alarmen (per type) er voor de organisatie nog openstaan op het moment van
het versturen. Daarnaast geven ze ook het aantal nieuw gegenereerde infoberichten (per type) weer, sinds het
moment van het versturen van de vorige mail.

Gewijzigde functionaliteiten
•

Alarmen en infoberichten
Alarmen en infoberichten worden technisch iets anders berekend, maar ook anders voorgesteld:
•

De meest belangrijke informatie van een alarm of infobericht wordt beknopt samengevat op een kaartje
waarop men kan doorklikken (ipv in een tabel).

•

Alarmen en infoberichten zullen niet alleen getoond worden voor de beheerder en de gedelegeerde
aannemer, maar ook voor de gedelegeerde bijdrager (indien van toepassing).

•

Lege lijsten zullen niet langer getoond worden.

•

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gelezen en niet-gelezen alarmen en infoberichten.
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•

Er kan eenvoudig genavigeerd worden van het ene bericht naar het andere binnen eenzelfde lijst.

•

In de webapplicatie is altijd en op elke pagina zichtbaar hoeveel nieuwe (=niet-gelezen) alarm- en
infoberichten er zijn voor de eigen organisatie.

Functioneel zijn de info- en alarmlijsten allemaal hetzelfde gebleven, behalve de volgende:
•

Alarmlijst "Mijn OML: afwijking met periode inname" is gesplitst in 2 alarmlijsten "Mijn OML: afwijking met
periode werkopdracht" en "Mijn OML: afwijking met periode manifestatie".

•

Infolijst "Mijn WO: verplaatsingswerk zonder oorzaak" is een alarmlijst geworden.

•

Infolijst "Ontvangen SA: nog niet beantwoord" en alarmlijst "Ontvangen SA: dringend te beantwoorden" zijn
samengevoegd tot 1 alarmlijst "Ontvangen SA: te beantwoorden".

•

Er is een nieuwe infolijst gecreëerd: "WO: gewijzigd - interesse van mijn organisatie" naar analogie met de
infolijst "WO: verwijderd maar interesse van mijn organisatie".
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