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W

00081363

Skjul editerbare kolonner med dækningsgrad, kostpris mv.
Løsning
farverne i tabellerne er skiftevis mørke og skiftevis lyse. Kolonner der er åbne for indtastning er
tidligere blev ændret, så de vises på samme måde. Men dette er rettet tilbage til, at åbne kolonner
igen er ensfarvede. Årsagen er, at så kan man igen vælge at "skjule" indholdet (ved at vælge hvid
forgrundsfarve). Dette kan anvendes til f.eks. at skjule dækningsgrad, kostpriser mv for kunder, der
står tæt på skærmen.

T

00148890

Logo'er på genveje i klienten vises ikke korrekt
Løsning
I genvejsbjælken i venstre side, kan man lave genveje til bl.a diverse hjemmesider. Normalt sørger
clienten selv for at sætte det korrekte ikon på (ikonet der vises i øverste linje før http://). Hvis ikonet
var lavet med 24 bit farver blev der ikke vist noget ikon. Clienten er nu ændret, så den også kan vise
sådanne ikoner.

T

00174065

Comboboxe i tabel opdateres ikke korrekt
Løsning
Hvis man har en combobox i en tabel (hvor man kan vælge mellem forskellige værdier) så skulle man
trykke en ekstra gang for at få den nye værdi opdateret. Fremover opdateres den første gang.

T

00175875

Husk sidste 10 xxxxx (debitorer, anlæg, kontonr. osv.)
Løsning
Clienten kan huske de sidst indtastede værdier. Disse værdier kan ses ved at vælge Alt + pil ned.
Funktionen virker også i åbne felter i tabeller  og her er funktionen forbedret.

I

00192682

Klienten låser ifm. Layout Design
Løsning
I enkelte situationer kunne clienten låse, hvis man ikke havde fået lukket ASPECT4 Layout
Designeren korrekt ned. Fremover kan Layout Designeren kun lukkes ned ved klik på ikonet øverst.

B

00204643

Forkert fokus når man returnerer til sorteret tabel
Løsning
Hvis man i applikation 0110 har sorteret brugerne (så de ikke vises i navneorden), sætter fokus på en
bruger, "som falder udenfor den normale sortering", og herefter hopper over i en anden applikation,
så var fokus på en anden bruger, når man returnerede til applikation 0110. Denne fejl er rettet.

B

00211786

Breadcrumb bliver inaktiv
Løsning
Hvis man har fokus i et felt, og kører musen hen over breadcrumbs for at få vist forrige billede og
herefter vender tilbage det oprindelige, var fokus ikke længere i feltet. Denne fejl er rettet.

B

00221409

Appl. 7166 : Field Plus på linje
Løsning
Hvis man trykker field + i linienummer, så blev billedet opfrisket. Fik man trykket enter, inden billedet
var færdig gentegnet, skete der ingenting. Ventede man, blev fokus sat i forkert felt. Fejlen er rettet.

B

00224091

Fokus skifter tilbage til ASPECT4 ved print
Løsning
Hvis man anvender Java 7 og jobmonitoren optræder i genvejsbjælken, forlangte clienten fokus, hvis
der blev sendt en meddelelse til jobmonitoren. Dette sker ikke mere.

T

00229129
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Løsning
Hvis man har fokus i et logistikcokpit og herefter starter en ny applikation og senere returnerer til
logistikcockpitet, så bliver dette ikke længere opdateret automatisk.

W

00230194

QM flyt kolonner (advarsel: gemmes ikke)
Løsning
Det har i lang tid ikke været muligt at flytte rundt på kolonner i QueryManager. Årsagen er, at disse
ikke kan gemmes, da næste query vil indeholde helt andre kolonner. Fremover bliver det muligt at
flytte kolonner, mens Queryen er åben. Der vises en besked om, at ændringerne i tabellen ikke vil
blive gemt.

B

00232301

Client låser ved kontrolleret nedlukning af ASPECT4
Løsning
Kontrolleret nedlukning er forbedret, således at cockpit i logikstiksystemet ikke kommer på listen,
men lukkes ned på autoriseret vis, hvis man trykker på krydset, mens et cockpit er åbent.

T

00237591

Avancerede indstillinger (til sletning af udvalgte settings)
Løsning
Under det store A / Filer / Gyldighedsperiode kan man bl.a. vælge nulstil (slet) alle indstillinger.
Fremover behøver man ikke slette alle indstillinger. Der er kommet en ny fane 'Advanced' nederst.
Her kan man vælge eksempelvis kun at slette pop up vinduers placeringer el.lign.

W

00240476

Genvej til næste linje  Ctrl+knækket pil i tabeller
Løsning
På samme måde som man i skærmbilleder med mange indtastningsfelter kan anvende genvejen Ctrl
+ knækket pil til at komme til første åbne felt på næste linje, kan man nu også i tabeller bruge Ctrl +
knækket pil til hurtigt at komme ned på næste linje for at starte indtastningen her.

I

00240534

Print mv. vises bagved clienten
Løsning
Tidligere blev print (htmldokumenter) vist bagved clienten. Dette er ændret, så billedet fremover
ligger foran clienten

I

00240598

Clienten tilføjer først decimaler ved enter.
Løsning
Hvis det er et beløbsfelt, der står sidst på skærmen, blev decimaler ikke vist. Dette er ændret.

I

00240615

Manglende focus i næste indtastningsfelt (appl. 3107)
Løsning
Fokus i applikation 3107 er forbedret.

B

00244583

1000 tal seperator i excel giver forkert resultat
Løsning
Clienten er ændret, så man ved tryk på EXCEL ikonet default får åbnet EXCEL i 2007 format. Dette
er det mest udbredte program p.t. og med denne ændring er formatteringsproblemet løst. Skal
default i stedet være 97  2003 format, kan dette angives i appl. 0110 på applikation 0X00. Hvis
enkelte brugere ønsker at overstyre default programmet, kan de gøre dette under det store A / Filer /
Indstillinger / Klient.

B

00245473

Søgning via "Find" nederst i tabeller virker ikke
Løsning
Nederst i alle tabeller er det muligt (via Alt + F) at få vist en linje med en Find og en søge funktion.
Find funktionen er forbedret.

B

00246247
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Løsning
Under det store A kan man angive, hvor lang tid, beskeder udfor den gule pære skal blive stående. I
nogle tilfælde forsvandt beskeder ikke som de burde. Dette er ændret.

B

00247485

1. og 2. nivevau i Ribbon blandes sammen (Logistik)
Løsning
Hvis man i en tabel, går videre til næste niveau og herefter returnerer til det første, kunne det ske, at
der blev vist for meget i Ribbon. Der blev vist punkter fra begge niveauer. Denne fejl er rettet.

B

00250498

Breadcrumbs bør ikke kunne rettes af brugerne
Løsning
Der har været en fejl, som betød, at alle kunne rette i teksterne i breadcrumbs. Dette er rettet,
således at det kun er brugere, der har de nødvendige tilladelser til layoutdesign, der kan ændres i
disse tekster.

B

00250590

Forkert fokus i cockpit
Løsning
Fokus i logistik cockpit er forbedret.

B

00250793

Skærmdesign  gule felter bliver sorte
Løsning
Hvis man i ASPECT4 Layout Designeren ændrede baggrundsfarven på et (eller flere) felt(er) til gul,
så blev denne farve vist som sort. Denne fejl er rettet.

B

00251631

Terminsdatoer i query indeholder teksten "lø"
Løsning
I Tekstilsystemet anvendes leveringsterminer (med uge/år). En tidligere rettelse har betydet, at
ugedag blev vist i Queries på leveringsterminer (eksempelvis lø). Men ugedagen blev beregnet
forkert. Clienten er rettet, så ugedag ikke vises i QueryManageren.

T

00252174

Stiplet linje for lang ved start af mange testmiljøer
Løsning
Hvis man starter mange miljøer, vises der en fane pr. miljø nederst. Er det miljø, der vises sidst et
testmiljø, kunne den gule/sorte stiplede linje blive tegnet lidt forkert. Denne fejl er rettet.

B

00253039

Cursor flyttes til positioneringsfelter
Løsning
I cockpits i logistik blev fokus forkert efter ændring af felter i listebilleder. Dette er rettet.

B

00253741

Der tilføjes ikke yderligere records i cockpit
Løsning
I logistik cockpits blev der ikke hentet flere rækker. Gik man ind i "hovedapplikatonen" blev rækkerne
hentet og herefter kunne de vises i cockpitapplikationen. Fremover vil cockpitet hente det korrekte
antal rækker.

B

00253811
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Løsning
I client 5.8.06 blev der lavet en optimering, således at hvis man tidligere havde haft en sortering, så
ville den ikke gælde for de næste records, der blev valgt. Denne ændring blev lavet for at ungå at
brugerne skulle sidde og vente på sorteringen blev færdig endda på data, de måske ikke havde
behov for at få sorteret. Andre har gerne villet fastholde sorteringen. Derfor er der nu lavet en ny
facilitet, så clienten altid husker, hvilke kolonner, brugeren har sortet. Næste gang applikationen
vælges, spørges han/hun om seneste sortering ønskes anvendt. Hvis der svares ja, vil dataene blive
præsenteret i den rækkefølge, brugeren sidst valgte. Svares der nej, vises dataene fremover i
standard rækkefølge.
Denne ny facilitet virker også i cockpits. Hvis der er lavet sorteringer i flere vinduer, spørges der pr.
vindue, om seneste sortering ønskes vist.
Hvis brugeren har lavet en sortering, som med sikkerhed ikke skal bruges næste gang, kan
sorteringen fjernes ved at klikke på kolonneoverskriften.

B

00253843

Der vises ### ved overførsel til regneark
Løsning
Ifm. overførsel til Excel, blev datoer ikke vist korrekt. Denne fejl er rettet.

B

00253894

Kolonner kan få forkert farve (arver f.eks. PDA farven)
Løsning
Nogle programmer farver enkelte celler (i tabeller) så brugeren kan følge med i, hvor langt man er i
en process. Hvis brugeren gik ind og lavede brugertilpasning i en sådan tabel, hvor cellerne kunne
have forskellige farver, så blev hele kolonnen vist i den farve, som den første celle havde. Denne fejl
er rettet.

W

00254069

Ved signon genbruges forrige brugers id
Løsning
Opstart af flere miljøer/firmaer er forbedret. Hvis en anden bruger har været signet på (via knappen
'Anden bruger') så vil brugeren næste gang, der klikkes på globussen for at få startet et nyt
miljø/firma op, blive bedt om at indtaste password. Det vil fremover være enten seneste bruger,
windows brugeren eller blank brugerid, der defaultes med (afhængig af, hvad der står angivet under
det store A/indstilligner).

B

00254376

Der returneres til forkert fane efter favorit
Løsning
Hvis man har minimum 2 faner åbne, og man har fokus på 1. fane og herefter starter ny applikation
op og lukker denne, så returnerede man ikke til den fane, man oprindelig stod i, men i stedet til den
sidste fane. Dette er ændret.

B

00254394

Clienten løber tør for hukommelse
Løsning
I specielle funktioner kunne clienten løbe tør for hukommelse, hvis der blev startet rigtig mange
applikationer op. Denne fejl er rettet.

B

00254587

Ribbon forsvinder
Løsning
Når man trykkede på knappen 'Alle kolonner' i en logistik cockpit, så forsvandt indholdet i Ribbon.
Denne fejl er rettet.

B

00254659

URL i favoritter låser klienten
Løsning
Hvis man under favoritter har oprettet et URL kald, kunne det ske, at clienten låste. Efterfølgende kan
clienten ikke åbnes, før dette link er fjernet. Denne fejl er rettet.

B

00257994
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Løsning
Det kunne ske, at beskeden der blev vist udfor pæren ikke forsvandt som den skulle. Denne fejl er
rettet.

W

00258703

Farvede kolonner skal være ensfarvede
Løsning
I tabeller er det muligt at farve kolonner. Tidligere blev hveranden linje farvet lys og hveranden mørk.
Dette er ændret, så farven fremover er ensfarvet. Dette betyder også, at man igen i indtastningsfelter
kan "skjule" data i kolonner (f.eks for nysgerrige kunder, der står tæt på skærmen). Data skjules ved
at angive hvid som forgrundsfarve.

S

00259046

7534  sortering + F5
Løsning
Tidligere huskede clienten, hvis en eller flere kolonner var sorteret. I så fald blev denne sortering igen
udført, når billedet blev opdateret (pga F5 eller en ny record var valgt) Dvs. alle data skulle læses ind
påny og sorteres forfra. Vi fik fejlmelding ind på, at unødige sorteringer gør clienten langsom (især
ved store datamængder). Og ofte vil det ikke være relevant at se de samme sorteringer på næste
booking, charteque, kunde, leverandør mv. som på den forrige. For at optimere hastighederne, blev
clienten derfor ændret, så den ikke automatisk går i gang med at sortere de næste data.

B

00261015

Flex.appl: ikke muligt at tabulere til de nederste felter
Løsning
Hvis clienten ikke er maksimeret, var det i flex applikationer ikke muligt at tabulere ned til de nederste
faner. Denne fejl er rettet.

B

00261379

Focus problem ved field / field+
Løsning
Der har været en fejl i clienten, som betød, at man kunne tabe fokus, når man skiftede fra applikation
3107 via vælg journal (F18) over i applikation 1242.

B

00261948

Kan ikke rette i beløb
Løsning
Hvis man i applikation 3107 'registrer udbetalinger m/direkte udligninger' kun har åbnet for feltet 'U',
kan man ved behov for deludligning åbne for beløbsfeltet. Men når man gør det, skulle man tilbage til
forsiden. Dvs. de indtastninger, der allerede var foretaget forsvandt. dette er ændret, så man via
'Tabel' øverst kan åbne/lukke for felterne uden at det indtastede forsvinder.

I

00262916

"Karaktertælleren" dækker over indholdet i feltet
Løsning
Når man skrev i lange felter, kunne det ske, at medløbstælleren (sidst i feltet) dækkede over de
sidste karakter, så man ikke kunne se disse. Dette er ændret.

B

00264039

Toast tager fokus
Løsning
Hvis man står i et helt andet program, mens der i clienten vises en besked om at et job f.eks. er
afsluttet, vil denne toast betyde, at clienten tager fokus. Fremover vil sådanne toasts ikke forlange
fokus.

B

00264799

Ugenummer overføres i forkert format til Excel
Løsning
Indholdet i terminsordrefelter (i Tekstilsystemet) blev overført i forkert format til EXCEL. Denne fejl er
rettet.

B

00269637
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Løsning
Hvis man i meget store tabeller valgte at ændre f.eks. alle rækker, kunne det ske, at der kom en
besked om, at clienten er ved at løbe tør for memory. Fremover er clienten bedre til at håndtere
ændringer i store tabeller.

T

00269651

Stort CPU forbrug ved mus over tabel
Løsning
Hvis man kørte musen rundt i tabeller, tog det en del performance. Dette er rettet.

B

00271116

Fejl på terminsfelter i 'Kollektionsoversigt færdigvare'
Løsning
Hvis man i terminsfeltet (i Tekstil systemet) indtaster en uge/år, blev ugedagen fejlagtigt vist foran
feltet. Denne fejl er rettet.

B

00271325

Nogle felter virker ikke, hvis der er personlig opsæt
Løsning
Der har været en fejl, som kunne betyde, at det ikke var muligt at indtaste i felter med mindre man
slettede sit personlige opsæt. Denne fejl er rettet.

B

00272431

Fokus i popup
Løsning
Der manglede fokus på første knap på pop up vinduer. Dette er rettet.

B

00272733

1. karakter bliver "spist"
Løsning
Der har været en fejl, som kunne betyde, at systemet "glemte" at skrive det første ciffer, der var
indtastet. Denne fejl er rettet.

B

00272850

Lukkes client m/åben appl. låser clienten
Løsning
Hvis man skiftede til et andet firma og ved en fejl kom til at lukke clienten ned, mens der var en åben
applikation, så kunne clienten komme til at hænge. Denne fejl er løst.

B

00273680

Workflow  gå til sagsregistrering
Løsning
Clienten er ændret, så der ikke går så lang tid, når man vælger en opgave i Workflow, inden sagen
åbnes.

B

00274208

For mange Ftaster og options i ribbon
Løsning
I Logistikapplikationer kunne det ske, hvis man skiftede (nederst) til anden fane via pilned, at der
blev vist for meget i Ribbon øverst. Der var ingen problemer hvis man brugte musen til at skifte til
anden fane. Fremover vil begge dele give det korrekte indhold i Ribbon.

B

00276823

Noter virker ikke på datoer
Løsning
Noter er ændret, så det også er muligt at lave noter på datoer.

B

00278191
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Løsning
Tidligere har man i dialogbokse kunnet navigere mellem knapper via tabulatortasten. Fremover vil
man også kunne navigere mellem knapperne via piltasterne (som i Windows programmer)

S

00278370

Ribbon forsvinder
Løsning
En gang i mellem kunne det ske, at ikonerne forsvinder fra Ribbon. Denne fejl er rettet.

B

00278665

Fejl i filter
Løsning
Nederst i højre hjørne i tabeller kan man via Alt + F indtaste en værdi, man ønsker at søge på. Hvis
man her søgte på en værdi større en 999, skulle man skrive tusinde punktum. Dette er ændret.
Fremover skal værdien skrives uden punktum.

S

00279148

Copy/paste af beløb
Løsning
Hvis man kopierede et beløb, kunne dette ikke indsættes i et andet felt, hvis beløbet indeholdt
tusindadskiller (punktum). Denne fejl er rettet.

T

00280550

Besked forsvinder ikke ved minimér
Løsning
Hvis der sendes en meddelelse, mens clienten er maksimeret og clienten herefter minimeres, blev
beskeden stående. Denne fejl er rettet.

I

00282835

Eget skærmdesign i salgsordre pr. kunde forsvinder
Løsning
En gang i mellem kunne det ske, at det skærmlayout brugeren selv har lavet forsvinder. Dette er
oftest set første gang applikationen vælges (f.eks. 6565 i Tekstilsystemet). Når brugerens eget
skærmlayout er væk, vises EG' s standard layout (som typisk indeholder alle felter). Fejlen er rettet.

I

00282845

Sizing / visning af genvejstaster
Løsning
I nogle applikationer er der i tabellen rigtig mange muligheder på højrekliksmenuen. Tidligere kunne
det gule vindue, som viser mulige genveje blive så lang, at den gik udenfor clientens rammer (hvis
clienten ikke er maksimeret). Fremover tilpasses vinduet med 'mulige genveje' til clientens størrelse.
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