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T

00246890

CC/BCC ved mailafsendelse i QueryManager
Løsning
Ved afsendelse af email ved IFS og DocManager output er der lavet understøttelse af CC/BCC.

W

00247743

Gem query ved applikationsoprettelse
Løsning
Når man opretter en ny applikation, bliver man nu spurgt om man vil gemme querien. Gemmer man
ikke querien, inden applikationen køres, kender applikationen ikke noget til en eventuel rekvisition
mv.

T

00248724

FTP  Byg sti og understøt sti ved brudopdeling
Løsning
Man kan ved FTP afsendelse af en IFS fil angive om stien skal bygges, hvis den ikke eksisterer.
Derudover kan stien overstyres ved brudopdelt output.

B

00249152

Fejl i formel til Excel
Løsning
Rettet en fejl der gjorde, at den formel den bliver dannet til Excel, kunne referere til forkerte celler.
Det kunne ske, hvis man refererede til ikkeudvalgte felter, hvor navnet på ét felt svarede til en del af
navnet for et andet felt.

T

00249229

Fejl ved afgrænsning af dato/klokkeslæt i rekvisition
Løsning
Rettet en fejl, der gjorde, at hvis man i et rekvisitionsfelt for dato/klokkeslæt afgrænser på ene
9taller eller blankstiller et felt indeholdende en dato/klokkeslæt, så gav det en fejl ved afvikling.

W

00254863

Understøt &WW ved kolonneoverskrifter
Løsning
Man kan få ugenummeret til at fremgå af overskriften ved angivelse af &WW.

W

00254950

Søgning på kort applikationsnavn
Løsning
Når man søger efter queries ud fra applikationsnavnet, så søges nu også på det korte
applikationsnavn.

T

00255049

Ved stylesheet på XML output kan man ikke FTP/emaile
Løsning
Hvis man på et XML output angiver et stylesheet, så bliver resultatet nu mailet/FTP'et hvis angivet.

B

00264803

Overfør data fra QueryManager til Excel 2010
Løsning
Efter AKS 3.1.07/4.2.01 hvor det blevt ændret, så man fremover overfører i Excel 2007 format (mod
tidligere Excel 1997 format) var det ikke muligt at overføre data til regneark via Excel ikonet i Ribbon
(medmindre opsæt i 0680 lader klienten danne regnearket). Det er nu muligt igen.

W

00266788

Bedre oversigt til QueryManger
Løsning
Flere værdier er synlige i listen, når man vælger operatoren IN ved oprettelse/vedligehold af
udvælgelsesbetingelser.

W

00270842
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Undgå afvikling af handlinger ved diagram på fane i appl.
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Løsning
Når man i en applikation foruden queryresultatet også viser diagrammer, så afvikles eventuelle
handlinger kun ved igangsætning af applikationen, og ikke når man skifter til en fane med et
diagram.

T

00271357

Rekv.afgrænsning på 9cifrede terminsfelter virker ikke
Løsning
Der afgrænes korrekt, hvis man i en rekvisition har et 9cifret terminsfelt formateret som en termin.

T

00271634

Excel output kan ikke gemmes i Excel 97 format
Løsning
Hvis man vælger at et Excel output skal danne Excel 97, så huskes det også til næste gang querien
åbnes. Det var hoppet af, efter at standard typen var ændret fra Excel 97 til Excel 2007.

T

00275752

Begrænsning på 100 handlinger/sammenføjninger
Løsning
Der er ikke længere en begrænsning på 100 handlinger og 100 sammenføjningsbetingelser på en
query.

T

00276792

Datoformatering mistes i Excel ved betinget formatering
Løsning
Hvis man har betinget formatering på et dato eller klokkeslætfet, så bliver værdierne i Excel nu
formateret korrekt som dato/klokkeslæt.

B

00280538

Query viser gammelt resultat
Løsning
Hvis man i en queryapplikation også viser diagrammer, så blev der ikke taget hensyn til eventuelt
ændrede rekvisitionsværdier, når først et diagram havde været været vist, og man gik tilbage og
ændrede rekvisitionen. Det er rettet, så man ikke er nødt til at genstarte applikationen.

T

00281442

Generel fejl vedr. fil ved oprettelse af query
Løsning
Ved oprettelse af en query kunne man opleve fejlen "Generel fejl vedr. filen...". Denne fejl opstod, når
der manglende oplysninger om filen, i IBM systemtabeller, hvorved filoplysninger ikke kunne
fremfindes. Mangler oplysningerne i systemtabellerne fremfindes oplysningerne nu på anden vis.

T

00281577

QM: SQL afvikling under EDBGRP for applikation
Løsning
En ny option i afsnit 0680 giver mulighed for at alle SQL'er afvikles under EDBGRP, når
queryapplikationer afvikles. Dette kan anvendes, hvis man ikke ønsker at dele brugere adgang til
SQL afvikling men stadig lade dem afvikle queryapplikationer. SQL'er i QueryManager afvikles fortsat
under den bruger, der er logget på klienten.

W

00282551

Password beskyt Excel regneark fra QueryManager
Løsning
Der er blevet mulighed for at beskytte et Excel regneark med et kodeord, så regnearket kun kan
åbnes, hvis man kender kodeordet. Man kan endvidere beskytte data i regnearket med et kodeord,
så man ikke kan ændre data uden at kende kodeordet.

B

00284220

Querymanager  udvælgelse
Løsning
Når man vedligeholder en IN betingelser, bliver der ikke længere tilføjet en blank værdi, hvis man
ikke har angivet en værdi.

T

00286073
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Felter indlæses ikke altid korrekt hvis filer er ændret
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Løsning
Hvis en fil, som en query kører på, er blevet ændret, så kunne man opleve, at felterne optrådte i en
forkert rækkefølge i forhold til den faktiske fil. Ved fremfinding af filkolonner, bliver kolonnerne nu
sorteret korrekt.
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