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Funktioner som kommer att läggas till eller ändras på i uppdateringen  
 

- Möjlighet att ange annan leveransadress vid köp i e-handeln 
- Rensa personinfo på avbrutna e-handelsorder från orderlista 
- Personuppgifter från e-handeln ska uppdateras i aSTRa WEB om andra uppgiter än 

tidigare angivna i aSTRa WEB. 
- Visa uppdaterad personinformation på kund/elev i bevakningar även för e-handel. 
- Möjlighet att se klarmarkerade bevakningar på elev 
- Möjlighet att lägga produkter i "Erbjudandesnurran" i bestämd ordning 
- Man ska ej kunna göra köp i e-handeln på elevsaldo till elev som har utestående 

fakturor 
- Tydliggöra funktion för rabatt på produkt 
- Ta bort smiley från meddelande om låst varukorg 
- Rapport på odebiterade bokningar 
- Länk till Vägmärkesappen i Elevcentralen 
- Scroll funktion för elevens teorisjälvvärdering på utbildningen 
- Tydliggöra mobilnummer på Boka Risk 
- Möjlighet för indexering av e-handelsidor. 
- Tydliggörande för vilken typ av utbildningsmaterial man kopplar till elevens 

utbildning 
- Fortsatt utveckling och justering av integration för Resurs som betalsätt i e-

handeln.  
- Justeringar/Förtydligande för nytt lösenord i Elevcentralen 

 
Buggar i som kommer rättas i uppdateringen 

 
- Köp av produkt med knuten "Blandad utbildning"-tid skapar en extra felaktig 

utbildning på eleven 
- Tidslinje i utbkort.str.se ser ibland konstig ut 
- SMS-utskick till fördefinierat urval har fel namn 
- Felmeddelande vid registrering av betyg på prov 
- Felaktigt pris efter rabatt vid flera rabattintervall visas 
- Kan ej utöka platser på kurs och flytta elever trots fråga 
- Å,ä och ö går inte att använda när man ändrar lösenord 
- Autocomplete-funktion i vägen för kalenderval i bokningsschemat och 

fakturaskaparen 
- Rapport "Digitalt utbildningskort" visar "Sluttest ej utfört" trots godkänt sluttest 
- Numrering av registrerade moment hoppar över siffror vid borttag av kommentar 
- Hjälptexter stängs inte när sidan stängs. 
- Visa i e-handeln visar fel produkter 
- Juster ing av meddelande vid återkommande bokning i HalSTRa WEB 
- Kan ej utöka plats vid flytt av bokning trots fråga om detta. 
- Rapport Digitalt utbildningskort visar fel resultat.  
- Antal resurser följer inte med vid kopiering av tidmall på schemamall 


