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T

00088219

0225 styring af queryapplikationer
Løsning
Der kan foretages 0225 styring af queryapplikationer.

T

00122855

Opslagsvalideringer virker ikke
Løsning
Opslag på rekvisitionsfelter kan igen anvendes til validering.

T

00124164

Queryapplikationer på sprog 0
Løsning
Applikationsaliaser gemmes på sprog 0 for at undgå problemer med brugernes sprogkæde og evt.
manglende sprog 99.

W

00133073

QM  Styring af default jobkø.
Løsning
Via nye parametre i afsnit 0680, kan man opsætte en default jobkø, som benyttes ved oprettelse af
applikationer, der skal submittes, samt styre hvorvidt brugeren må angive en anden jobkø.

I

00154580

Forkerte formler ved faste decimaltal i CASE's
Løsning
Hvis et beregningsfelt indeholder konstante/faste decimaltal, så konverteres de nu korrekt til Excel
formler.

S

00178120

Job i robot uden tidspunkt
Løsning
Hvis man ved et tilfælde fik blankstillet dato og klokkeslæt ved tilknytning af et output til jobafvikling,
så kunne man ikke se querien i 0160. Nu oprettes indgangen på aktuelt dato og klokkeslæt, hvis de
blankstilles.

T

00195995

Aliasændringer i Logistik slår ikke igennem
Løsning
Hvis der sker aliasændringer for tabeller i ASPECT4 Logistik, slår dette nu igennem for queries, der
anvender tabellerne.

T

00195998

Omdøbning af query kan ødelægge querien
Løsning
Hvis en query blev omdøbt til samme navn bortset fra forskelle i små/store bogstaver, så blev querien
ødelagt. Dette er rettet.

T

00196011

Totalberegninger i underquery der viser detail, hives med op
Løsning
Hvis en underliggende query indeholder en totalberegning men ikke kun danner totaler, så bliver
totalberegninger ikke længere fejlagtigt medtaget i en ovenliggende query.

T

00196033

IFS output  erstat separator
Løsning
Hvis man for et IFS output angiver \ i stinavnet, bliver det automatisk erstattet af /.

T

00196053
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Løsning
Nu kan man også ved oprettelse af et DocManager output angive om diagrammer skal med på
udskriften, hvis querien indeholder diagramoutput.

T

00200041

Fejl ved tilknytning af fil hvis sammenføj. med ber.felter
Løsning
Hvis querien indeholder sammenføjning til andre queries, hvor felter der sammenføjes til er
beregningsfelter, får man ikke længere en fejl, når man forsøger at gemme
sammenføjningsbetingelser ved tilknytning af en ny tabel.

T

00202342

Loop ved ref. af rekv.felt i beregningsfelt
Løsning
Hvis man i et beregningsfelt refererer til et ikkefeltbaseret rekvisitionsfelt, der ikke er af typen "Fast
værdi", så opstår der ikke længere et loop, hvis man refererer til feltet i et beregningsfelt uden at
angive _F, _T, _1 osv.

S

00215634

Ikke felt baseret rekv felt som udvalg
Løsning
Hvis man laver en udvælgelsesbetingelser med operatoren NOT IN, hvor der peges på et
ikkefeltbaseret rekvisitionsfelt, får man ikke længere en fejl.

S

00215637

Brudopdelt output til Excel
Løsning
Brudopdelt output til Excel kunne give tomme regneark. Det er rettet.

T

00216052

Loop ved rekursiv drilldown
Løsning
Det er nu muligt at lave rekursive query drilldowns uden at QueryManager går i loop.

T

00223103

Tillad .txt for kommaseparerede filer
Løsning
Hvis der på et kommasepareret filoutput angives .txt på filnavnet, sættes der ikke .csv bagved.

T

00223509

Der tages ikke højde for select/omit på logisk fil
Løsning
Hvis man kører på en logisk fil med select/omit, så tager den nu hensyn til select/omit.

S

00229409

Server løber tør for hukommelse ved Excel output
Løsning
Ved generering af store Excel regneark kunne man risikere, at serveren løb tør for hukommelse. Det
skyldes de komponenter der benyttes til at danne Excel regneark, opbygger hele regnearket i
hukommelsen. Komponenterne der danner Excel 2007 format er nu kommet i en udgave, hvor der
streames direkte til disken, og derfor ikke hober sig op i hukommelsen. Problemet er stadig
gældende ved dannelse af store Excel 97 regneark.

T

00230722

Datojusteret overskrift medtages ikke i ovenliggende query
Løsning
Hvis man i en underliggende query har ladet en datojustering fremgå af overskriften, så medtages
denne overskrift korrekt under hensystagen til datojustering i ovenliggende queries.

W

00230782
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Løsning
Det er muligt for en applikation, der har tilknyttet en rekvisition og outputter til et ikkeskærmbaseret
output, at angive, at applikationen skal forblive i rekvisitionen efter afvikling.

T

00232731

Alle række fra underliggende query medtages ikke
Løsning
Hvis en underliggende query danner totaler over flere brudniveauer, og der opstår eksempelvis et
overflow i et beregningsfelt, så vil kun rækker indtil det opståede overflow blive medtaget i den
ovenliggende query. Det er blevet rettet, så alle rækker medtages.

T

00233803

Fejl hvis fanetekst for Excel output indeholder skråstreg
Løsning
Når man vedligeholder et Excel output, valideres den angivne fanetekst, så man ikke får en fejl ved
afvikling ved en ikkegyldig fanetekst.

I

00240250

Ved sletning af alle udv.bet. ryddes ikke ordentlig op
Løsning
Hvis man anvender parenteser og sletter alle udvælgelsesbetingelser, så bliver der ryddet ordentlig
op, så man ikke risikerer en fejl, når man efterfølgende åbner querien og viser oversigten over
udvælgelsesbetingelser.

I

00240716

Fejl ved gennemsnit på ber.felt med 0division
Løsning
Hvis en query dannede totaler over ét brudniveau og havde et beregningsfelt, der foretog en
0division, så fejlede afvikliingen hvis beregningsfeltet også havde en gennemsnitsberegning. Det er
rettet.

W

00243642

Tilføj automatisk værdier til IN ved Gem
Løsning
Hvis man ved oprettelse af IN udvælgelser, trykker på Gem efter at have angivet værdier (uden at
trykke Tilføj), så udføres Tilføj automatisk inden der gemmes.
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