Ticket#7502448 — vágányzár
kezdetének megadása IF-en
keresztül

Üzembiztonsági és Üzemzavar vágányzárak esetén nem kötelező
megadni a kezdési időpontot, de ha viszont megadásra kerül,
akkor azt a K2 nem veszi figyelembe

Ticket#7502452 — Menetrendi év Jelenleg a VPE szám úgy épül fel, hogy év/iktató/verzió. Ebből az
a VPE számban
"év" jelenleg azt az évet kapja, amikor az igényt benyújtották.
A fejlesztési feladat keretében megvalósult, hogy az "év" érték
azt az évet kapja, amelyik a menetrendi évet írja le (az éves
üzemi menetrend érvényességi időtartamának január hónap
első napjától december hónap második szombatjának 24.00
óráig terjedő részét magába foglaló naptári év)
Az első menetrendi időszak amiben eszerint a logika szerint
szeretnénk osztani az "év" részét az iktatónak: 2021
A változás minden típusú igényre vonatkozik: menetvonal,
szolgáltatás, vágányzár.
Ticket#7502450 — technológia
Vágányzári igények esetén a technológiák IF-en keresztüli
feltöltés
feltöltési lehetőségei változnak. E szerint mivel a nyilvántartási
szám megadása kötelező, de ha az a vágányzári igényben
korábban nem került rögzítésre a PHM-nek lehetősége lesz a
dokumentum feltöltésekor megadni annak nyilvántartási
számát.
Ticket#7502575 — HJ kijelölés
Hiba volt a KFJ-s szolgáltatás igények esetében, hogy ha nem volt
nincs
kijelölve HJ, akkor a rendszer nem utasította el az igényt.
Ticket#7502494 — azonnali
Ha már meglévő igényhez új közlekedési napokra lett létrehozva
vonatszámozás
menetvonal módosítással, és az igény típus azonnali volt, akkor a
vonatszámozásra nem volt lehetőség.
Ticket#7502556 — K2
elérhetőségek
Ticket#7501884 — Lassú
kommunikáció IF-en keresztül
Ticket#7502206 — Csomag
igényből lemondtunk egy napot és
lemondódott egy szolgáltatás
teljesen

A program kezdő lapján nem megfelelően jelentek meg az OSS
szolgálat elérhetőségei
Több észrevétel érkezett, hogy IF-en keresztül lassan
dolgozódnak be az igények. Ezen is javítottunk.
Felmerült egy hiba a rendszerben, hogy ha csomagként szereplő
igényeknek csak egy napja lemondásra került, akkor a rendszer a
szolgáltatás valamennyi napját lemondottnak vette. Ez javításra
került.

Ticket#7502315 — sebesség
csökkentése
Ticket#7502589 — lemondás/új
igénylés?

Abban az esetben, ha menetvonal igény módosításakor a
maximális sebesség is változtatásra kerül, akkor az minden
esetben lemondást és új igény létrehozását fogja jelenteni,
függetlenül attól, hogy a menetrend milyen sebességre van
kiszerkesztve.
Abban az estben, ha egy megrendelésből elutasításra kerülnek
bizonyos napok, azokat vissza lehet rendelni tetszőleges
adatokkal, és az így megrendelt menetvonal ugyan azt az
év/iktató számot kapja.

Ticket#7502440 — igény
visszarendelése

