Funktions opdatering 3.2.04
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W

00287975

Flet beregninger ind i brudopdelte overstyringer
Løsning
Der er blevet mulighed for at flette beregninger (summer mv.) ind i overstyringer i et brudopdelt
output.

T

00366991

Applikation går i stykker efter flytning til anden query
Løsning
Man vil ikke længere opleve at en applikation forsvinder fra en query, hvis applikationen tidligere har
været tilknyttet en anden query.

T

00367464

Fejl ved åbning af Excel regneark hvis skjult bet. format.
Løsning
Hvis man med en betinget formatering skjuler et felt, vil det ved output til Excel ikke længere
resultere i, at man får en fejl ved åbning af regnearket.

T

00373096

Opret foldere med serverens brugere aht. rettigheder
Løsning
Når nye mapper oprettes, sker det med serverens bruger (EDBGRP), så man er sikker på, at der er
rettigheder til oprette mappen. Efterfølgende skiftes ejeren og rettighederne ændres ud fra brugeren,
der har oprettet mappen, hvis det er en privat mappe.

T

00373156

Fejl ved rekvisition kun med skjulte felter
Løsning
Hvis alle felter i en rekvisition var skjulte, så fik man en fejl ved afvikling som applikation. Det er
rettet.

T

00374028

F4 i tabel wizard hænger
Løsning
QueryManager hænger ikke længere, hvis man ved tilføjelse af sammenføjningsbetingelser i tabel
wizard trykker F4.

T

00375973

Jobkø kan ikke angives ved appl.oprettelse
Løsning
Når man opretter en applikation, kan man komme til at taste i feltet til jobkø, hvis man har angivet, at
der skal afvikles til batch.

B

00379063

OR som tabel id giver problemer
Løsning
Man kan ikke bruge ord, der er reserveret i SQL, som tabel id  f.eks. OR.

I

00391243

Datoer forsvinder på udskrift
Løsning
Numeriske felter vises ikke længere blot som 0 ved output til DocManager.

I

00394107

Fejl ved angivelse af skabelon på Excel output
Løsning
Der opstår ikke længere en fejl ved angivelse af en skabelon på et Excel output.

I

00394444
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Løsning
Hvis en query har 2 eller flere brudniveauer og ingen beregninger (kun brud), så vil det sidste
brudniveau (som man ikke opdeler på) ikke længere blive skjult i hver opdeling, når der afvikles til
brudopdelt output, hvor brudniveauet skal skjules.

I

00394605

Datosubstitution fejler for beregningsfelt
Løsning
Datosubstitution i felttekst fejlede, hvis feltet er et beregningsfelt og hverken er en dato eller har
referencedato. Det er rettet.

I

00395150

Fejl ved cc/bcc på mere end 255 tegn
Løsning
Afsendelse af mails sker normalvis via DocManager. Denne tillader højst 255 tegn i
mailadresse/cc/bcc. Man har derfor nu fået mulighed for at angive mailserver opsæt i en propertyfil,
og i tilfælde af at mailadresse/cc/bcc er mere end 255 tegn, så afsendes mail uden om DocManager
ved hjælp af dette property opsæt.
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