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T

00149962

Serverfilter
Løsning
Søgningen via filter funktionen i bunden af tabeller er optimeret.

B

00178111

0791 langsom efter skift af pdf (Java 7)
Løsning
I cockpits, som indeholder et vindue med en browser, ville denne browser have fokus. Det betød, at
det ikke var muligt at indtaste i åbne indtastningsfelter (i de andre vinduer). Ventede man meget lang
tid, blev fokus sat korrekt. Browseren i clienten er rettet, så den ikke længere forlanger fokus.

B

00242299

Skærmstørrelse på ASPECT4
Løsning
Hvis man har to skærme og den primære skærm har lavere opløsning end den sekundære skærm,
kunne man opleve, at clienten kun kan maksimeres ved at trække i nederste højre hjørne. Fremover
kan clienten også maksimeres via ikonet i øverste højre hjørne.

I

00255311

"Hent alle rækker" positionerer ikke i bunden
Løsning
Hvis man i en tabel valgte hent alle rækker, så blev fokus ikke sat i bunden af tabellen. Dette er
rettet.

B

00275957

Fokus i ordrekode ved kreditmax.
Løsning
Det kunne ske, at fokus ikke blev sat i korrekt felt. Denne fejl er rettet.

B

00276838

Sortering i cockpit tabes
Løsning
Hvis man i et cockpit har lavet en selektion, og man herefter i et detailbillede sorterer en kolonne,
kunne det ske, at dataene ikke var sorteret korrekt. Denne fejl er rettet.

I

00287262

Sizing / visning af genvejstaster
Løsning
I tabeller kan man via tryk på Ctrl tasten få vist et vindue med mulige genveje. Hvis clienten ikke
vises i maximum størrelse, kunne dette vindue (hvis der er rigtig mange genveje) blive for lang, dvs.
så gik den nederste del af vinduet ud over clientens nederste kant.

I

00287492

Rette kolonneoverskrift
Løsning
Hvis man i tabeller ændrer overskrifter, går det godt første gang. Men anden gang, blev forrige
kolonneoverskrift stående. Denne fejl er rettet.

B

00288389

Cursorfokus starter i "Mrk.Nr."feltet
Løsning
Fejl vedr. fokusfejl i tabeller er rettet.

T

00290139

Datoer i Pivot fungerer ikke
Løsning
Hvis man overfører indholdet i en tabel til en Pivot, og man her ønsker at få vist en kolonne med
tallene f.eks. pr. år og/eller pr. måned eller uge, blev denne/disse kolonne(r) ikke vist. Denne fejl er
rettet.

W

00290734
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Løsning
Når der kun anvendes to cifre til at angive et årstal, og man indtastede en dato efter år 50 (2050),
blev denne omsat til 1950. Fremover vil kalenderen kunne håndtere datoer indenfor intervallet
1.januar 1950  31.december 2049

B

00291948

Fokus bliver forkert efter markering af kolonne i cockpit
Løsning
Tidligere blev fokus fastholdt (forkert), hvis man i et cockpit markerede en kolonne i et vindue.
Fremover vil fokus være i det rigtige vindue.

B

00293413

Kan ikke bruge pagedown/up på medarbejderstamkort.
Løsning
Hvis man i en vedligeholdelsesapplikation har alle felter liggende under hinanden (dvs felterne
befinder sig ikke på forskellige faner), så kunne man ikke benytte pagedown/pageup til at komme
længere ned/op. Clienten er ændret, så pagedown/pageup også virker i sådanne billeder.

S

00296552

Uhensigtsmæssighed/fejl i 6201 ved OIO kunder
Løsning
Ifm. EAN nr. er der et skærmbillede, hvor man normalt skal trykke F16, her er det ikke
hensigtsmæssigt, at man også kan trykke på F12. Fremover findes F12 ikke på dette billede.

B

00297188

Ved store tal i tabel overføres kun 1. ciffer til EXCEL
Løsning
Der har været en fejl ifm. overførsel af meget store tal til Excel o.lign, hvis man kører på en pc med
norsk opsæt. Fejlen betød, at det kun var det første ciffer som blev overført. Denne fejl er rettet.

B

00298024

Tastatur virker ikke
Løsning
Der har været en fejl, som kunne betyde, at tastaturet ikke virkede i cockpits. Fejlen opstod, hvis
clienten ikke kunne komme til at "aflevere data". Dette kunne ske, hvis de nederste vinduer i
cockpitet var helt "klappet sammen". Denne fejl er rettet.

S

00300244

Clienten låser
Løsning
For at breadcrumbs virker, tager ASPECT4 Clienten billeder af skærmen. Disse billeder gemmes i
nogler filer. Hvis clienten ikke har adgang til sine egne filer i det øjeblik, billedet gemmes, så kunne
clienten låse. Denne fejl er rettet.

B

00302803

I portalloggen står Connection lost unexpectedly
Løsning
Når en bruger lukkede en client korrekt ned, bliver der i portalens log fejlagtigt skrevet, at
forbindelsen var tabt. Dette er rettet.

B

00304708

Pivot starter ikke op
Løsning
Opstart af Pivot er forbedret

B

00305152

Indtastet ciffer "spises"
Løsning
Hvis man i en tabel med kun 2 rækker indtastede i et åbent felt, kunne det ske, at første ciffer ikke
blev registreret. Denne fejl er rettet.

B

00305920
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Løsning
Hvis man i en tabel havde lavet en pivot, virkede den fint, så længe clienten var åben. Men efter
genstart, kunne man risikere, at pivoten var væk, eller at det var pivot'en fra en anden applikation, der
blev vist. Denne fejl er rettet.

S

00306378

Vil du anvende seneste sortering? vises altid
Løsning
Hvis man har sorteret én eller flere kolonner, så bliver man næste gang spurgt, om man ønsker at
anvende samme sortering som sidst. Svarer man nej til dette, bliver tabelindholdet selvfølgelig ikke
sorteret mere. Men der har været en fejl, som betød, at når man efter at have genstartet clienten går
ind i applikationen, så bliver man igen spurgt, om sidste anvendte sortering ønskes anvendt. Denne
fejl er rettet.

B

00308443

Ribbon vises ikke efter anvendelse af F4
Løsning
Hvis man anvendte F4 for at se/hente gyldige værdier, kunne indholdet i Ribbon forsvinde. Denne fejl
er rettet.

B

00315412

Ved fejl i dato mangler fejlmeddelese
Løsning
Hvis der er fejl i en dato i en tabel, bliver linjen rød, og der meldes, at datoen er forkert. Hvis man
vælger F5, bliver datoen i nogle situationer ikke længere markeret med rødt  og der vises ingen
fejlmeddelelse. Denne fejl er rettet.

B

00316399

Quick Start: vælges lager først, er det herefter blankt
Løsning
Hvis man anvender Quick Start til hurtigt at starte en applikation op i et andet miljø/koncern/firma, så
skal miljøfeltet, koncernfeltet og firmafeltet (hvis de findes på billedet) være udfyldte inden
lagernummeret kan vælges. Var de ikke det, var lagerfeltet blankt. Fremover er det ikke muligt at
vægle lagerfeltet, hvis felterne over ikke er udfyldte.

B

00317730

Der mangler links i Ribbon
Løsning
Der har været en fejl, som kunne betyde, at indholdet i Ribbon (øverst) forsvandt. Denne fejl er rettet.

B

00318518

6334 der returneres ikke til samme linje
Løsning
Hvis man valgte en linje i en tabel (f.eks. linje 100) og efter endt handling returnerede til oversigten,
så kunne det ske, at fokus ikke på den valgte linje, men i stedet på linje 1. Denne fejl er rettet.

B

00318967

Fanetekst er utydelig
Løsning
I Layout Designeren kunne der være fanetekster, som var sværre at læse. Dette er retttet.

B

00322307
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Løsning
Når man overfører data fra ASPECT4 til Excel (via copy/paste eller via ikonet i Ribbon), så kunne
datoerne blive formatteret forkert, hvis pc'en var sat op til at køre et andet sprog end det sprog, der
anvendes i klienten. Fremover kan Copy/paste anvendes indenfor clienten. Kopier man fra klienten til
Excel, skal sprogopsætningen være den samme, ellers kan det gå galt med datoformatteringen
Ifm. overførsel til Excel via Excel ikonet vil clienten fremover undersøge, hvilket sprog pc'en anvender
og formattere datoer i Excel iht dette. Dvs. klienten kan fremover godt håndtere, at klienten kører et
andet sprog end det, som anvendes på pc'en.
Til info: klientens sprogsopsætning styres i appl. 0110 på applikation 0X00. Opsættet kan enten
styres via pc'ens opsæt, afsnit 9998/9999 eller brugerens sprog. Opsættet kan overstyres (af den
enkelte bruger) under det store A/filer/indstillinger/Feltformattering.
Pc'ens opsæt styres via Control Panelet/Region.

I

00326219

Ifm. Send logs til EG er fokus forkert
Løsning
Trykker man på ikonet 'Send log' så var fokus på ok tasten. Fremover vil fokus være i mailmodtager
feltet.

T

00327553

Fejlmelder felter uden man har rørt dem
Løsning
I Query Manager kunne beskeden 'Der skal indtastes data i feltet' blive vist, inden man var begyndt at
indstaste noget. Dette er rettet.

Klient
B

Klient
00300947

Alt nummering forskellig på Java 1.6 og 1.7
Løsning
Hvis ASPECT4 Clienten afvikles under Java 6, så kan første åbne applikation aktiveres med ALT+0,
anden åbne fane med ALT+1 osv.
Hvis ASPECT4 Clenten afvikles under Java 7, så var nummereringen anderledes, idet første åbne
applikation aktiveres med ALT+1, anden åbne fane med ALT+2 osv.. Dette er ændret, så
nummereringen er som ifm. Java 6. Dvs. første åbne fane kaldes igen via ALT+0.

B

00324985

Brugeropsæt gemmes ikke.
Løsning
Hvis man på sit workspace har flere faner, så kunne det ske, at tabelopsæt ikke blev gemt. Denne fejl
er rettet.

I

00325972

Hurtig indtastning af appl.nr.
Løsning
Hvis man har en browser i sin workspace, kunne det ske, at 1. ciffer ikke blev registreret, når man
tastede et nyt nummer i applikationsstarterfeltet. Denne fejl er rettet.

B

00327008

'Fjern fra favorite' virker ikke
Løsning
Øverst kan man tilføje applikationer til favoritter. Hvis man senere fjerner en applikation fra favoritter,
så forsvinder den fra Ribbon, men når man går ind i applikationen igen, så var den tilbage. Denne fejl
er rettet.
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