Funktions opdatering 4.4.01
ASPECT4 BusinessConnector
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)
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ABC drift
00317985

Visning af indgående dokument
Løsning
Et ABCdokument kan være dannet enten via EDIFACT, import fil eller et ASPECT4 program. Via en
ny højrekliks menu på ABC dokumenter  indgående dokument, vil man kunne se, hvad der har
dannet ABCdokumentet.
Ved en fejlsøgning vil man hurtig kunne fremfindes f.eks. kommafilen, der har dannet
ABCdokumentet.
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Tilretninger til ABCprofilen
Løsning
ABCprofil ændringer:
Nu spørger den om man vil gemme ABCprofilen, når man har ændret mapningerne og forlader
ABCprofilen.
Stierne omsættes til %A4%, da stien oplysninger, derved bliver uafhængig af om det er en VAP eller
ikke. %A4% omsættes til aspect4 eller hvis man køre VAP aspect4/VAPspræfix
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FTPoplysninger mangler
Løsning
ABCprofilen udvidet med felter til Secure FTP.
Samtidig er der lavet en omlægning, så ved afsendelse via en ABCprofil vil programmet først tage
de indtastet oplysninger fra relationen, dokumentdestinationen og til sidst ABCprofilen, derved opnås
en falde igennem på oplysninger fra partner niveau til generel niveau.
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Drift
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Ny status ved tom fil
Løsning
Nu statuskode: Ved afsendelse eller modtagelse via en ABCprofil kan det ske, at filen er tom.
Fremover bliver statussen på import/export filer sat til status 81 "færdigmeldt, men filen tom", det
giver en hurtigere overblik over hvorfor der ikke er sker mere.
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DocManager håndtere at FTPserveren fejler
Løsning
Vi har haft problemer at nogle FTPserveren ikke fik lukket rigtig ned og derved fik sendt en
fejlbesked til DocManageren.
Fejlen er: Socket Error # 10054 Connection reset by peer.
Nu ser DocManageren bort fra fejl fra FTPserveren, når den har sendt en 'QUIT' til FTPserveren.
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Stamdata
Sortering af dokumentopsæt
Løsning
ABCdokumentopsættet vil fremover blive markeret med en statuskode om den er aktiv eller inaktiv.
Det vil give et hurtige overblik, når de aktive dokumenter vises først.
Appl. ABC: Fremover vil træstrukturen i dokumentopsættet først vise de aktive dokumenter og
derefter de inaktive dokumenter.
Appl. ABC Drift: Ved søgning af Dokument Id vil der her også først vises aktive dokumenter og
efterfølgende de inaktive dokumenter.
Via en automatisk kørsel tjekkes der for hver dokumentopsæt, om der er blevet dannet et dokument
de sidste 30 dage (default). Hvis man vil have en anden tidsgrænse skal denne indtastes i
systemoplysninger.
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