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I

00255311

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

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.

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.

W

00329890

Ikke muligt at se teksten til rollerne
Løsning
Klienten er ændret, så man ved at føre musen hen over en rolleikon kan se teksten til den
pågældende rolle.

S

00341259

Ordrenr optræder dobbelt i tabel
Løsning
I tabeller med mange data kunne samme linje forekomme to gange Situationen kunne fremkomme,
hvis man kører med ikkemaksimerede billeder, scroller ned, vælger f.eks. revider på en linje og
derefter maksimerer billedet. Denne fejl er rettet.

B

00342689

Markør forsvinder ud til højre (hvis kolonner er skjult)
Løsning
Hvis man i en tabel skjuler nogle kolonner, så kunne man via Tab få markøren til at forsvinde ud af
tabellens højre side. Denne fejl er rettet.

B

00344443

Kan ikke starte applikationer via 'applikationsstarter felt'
Løsning
Luk af faner er forbedret, således at man ikke ved en fejl kan komme til at lukke "hovedfanen" ned.
Derudover er der ændret, så hvis man vælger 'Nedlæg fane' (under det store A / filer) så vises
øvrige faner på en undermenu.

B

00345232

Dato 15052014

Scroll ikke muligt efter F12
Side 1

Funktions opdatering 4.5.01
ASPECT4 client
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning
Der har været en fejl i clienten, således at man i applikationer med flere niveauer (eksempelvis
logistikapplikationer) kunne opleve, at man ikke kan trække i scrollbaren for at komme langt ned i
listen.
Fejlen opstod, hvis man i en tabel valgte en option, På næste skærmbilleder vælger man F12. Når
man returnerede til første (øverste) niveau, var det ikke muligt at scrolle i bund. Denne fejl er rettet.

S

00345786

Indtastes 9 i afhentningstidspunkt skrives 9999
Løsning
Hvis man i et tidsfelt f.eks. skriver 8 udfyldes feltet med 8:00. Skrev man 9 blev feltet udfyldt med
9999. Fremover vil et 9tal betyde, at der kommer til at stå 9:00 i tidsfelter.
Hvis man ønsker at et felt skal udfyldes med ene 9taller (eksempelvis i rekvisitionsfelter), kan man
fremover nøjes med at skrive to 9taller

B

00346254

Manglende rækker i cockpit
Løsning
Hvis der i et cockpit vindue er en tabel med mange rækker, kunne det ske, at det ikke var alle rækker
der blev vist. Denne fejl er rettet.

B

00346932

Blank skærmbillede ifm. kolonneregler
Løsning
I tabeller er det muligt at lave kolonneregler. Men pga manglende tekster kunne norske kunder få vist
blanke skærmbilleder. Denne fejl er rettet.

B

00347283

Faneindhold forsvinder
Løsning
Der har været en fejl i client 382, som kunne betyde, at der blev vist grå skærmbilleder. Denne fejl er
rettet.

S

00347428

Hvor kan man slå denne pop up fra?
Løsning
Hvis man i en tabel har lavet en sortering på en eller flere kolonner, vises næste gang applikationen
kaldes et popup vindue. I dette vindue kan brugeren vælge, om sortering fra sidst skal genanvendes.
Fremover kan man i tilladelsen til applikation 0X00 slå denne funktion fra.

T

00349835

Skærmdesign i Clienten skal gemmes på programnavn
Løsning
I visse applikationer (f.eks. 6518 'rekv. af anskaffelsesordrer' i tekstilsystemet) kunne det ske, at
skærmlaoyt blev blandet sammen. Dette vil ikke kunne ske fremover.

T

00351425

Kolonneregler ikke OK med norsk opsæt
Løsning
Der har manglet norske tekster, hvilket har betydet, at der i ifm. kolonneregler blev vist blanke
skærmbilleder på pc'er med norsk opsæt. Nu er teksterne med og dermed virker kolonneregler også
på norske installationer

T

00352483

Lås automatisk ved samme user på flere maskiner
Løsning
Samme bruger må gerne må være signet på flere gange på samme pc. Men fremover vil han ikke
samtidigt kunne arbejde på flere pc'er. Er han i forvejen signet på på en anden pc, vil han blive bedt
om at indtaste sit password.
Kontrollen på antal samtidige brugere udføres ikke i installationer, hvor der findes licenser med
nomax på antal brugere.

B

00357635
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Løsning
Fejlhåndteringen i logistik cockpits er forbedret. Hvis der tidligere blev vist en fejl på en record, kunne
det spærre for at man kunne arbejde på en anden record.

I

00358946

Kolonneregler oprettes selvom annuler vælges
Løsning
I tabeller er der mulighed for at lave kolonneregler. Tidligere har det været således, at kolonnereglen
blev oprettet, selvom man fortrød og ønskede at forlade oprettelsen ved tryk på annuller. Fremover
bliver reglen kun gemt, hvis man vælger ok til dette.

T

00358975

Håndtering af situationen "Ingen miljøer" ifm. logon
Løsning
Hvis en bruger kun har adgang til et eller flere testmiljøer, og man på indgangsbilledet ikke har valgt
at se testmiljøer, så vil der fremover komme en besked om, der fortæller, hvorfor man ikke kan
komme videre.

I

00359170

Ved brugertilpasning sizes forkert
Løsning
Hvis man i tabeller ændrer på rækkefølgen kolonnerne vises i, bliver kolonnebredderne fremover
genberegnet.

I

00359332

ActivityStream er ustabil
Løsning
ActivityStream er blevet forbedret.

B

00359538

00359170
Løsning
Der findes nogle interne applikationer af typen PGK. Disse kan ikke kaldes som almindelige
applikationer. Nu er clienten ændret, således at denne type applikationer ikke kan oprettes som en
favorit og startes af denne vej. PGK applikationer kan fremover heller ikke startes via genvejsbjælken
i venstre side.

T

00359554

Det tager ca. 30 minutter at få oprettet kolonneregler
Løsning
I tabeller kan man lave kolonneregler. Performancen ifm. kolonneregler er forbedret, så den er blevet
meget bedre til at håndtere, hvis man har lavet mange regler.

B

00360080

Copy/paste virker kun ifm. mus
Løsning
Kopiering af åbne datofelter via Ctrl+C og Ctrl+V er forbedret, således at man både kan bruge
genveje og mus.

I

00363176

6386  opdatering af ikoner ved udvælg

I

00363283

Lock og forskellige brugerids på samme klient
Løsning
I nederste venstre hjørne findes et hængelås, som kan anvendes til at låse klienten. Hvis der senest
har været en anden bruger signet på (og denne bruger har logget af), så var det fejlagtigt den anden
brugers password, der skulle indtastes. Denne fejl er rettet.

I

00363310

Cursorstyring efter fejl på gyldig dato
Løsning
I applikationer med editerbare felter i tabeller, kunne fokus blive forkert. Det skete, hvis man rettede
indholdet i et felt og tabbede ud af feltet. Fejlen er rettet.
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Klient
B

Klient
00327008

'Fjern fra favoritter' virker ikke
Løsning
I Ribbon 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.

B

00351527

8251  kopiering af dato til ny række
Løsning
Ifm. kopiering af terminsordrefelter (i Tekstilsystemet) via copy and paste blev indholdet lavet om.
Dette er rettet.

B

00352368

Klienten lukker ikke sidste fane
Løsning
Ifm. nedlukning af sidste fane i ASPECT4 (via F3) kunne det ske, at der blev vist et gråt
skærmbillede. Herefter kunne man kun lukke klienten via TaskManageren. Denne fejl er rettet.

B

00352754

6334 termin 0914 bliver til 91.14 i EXCEL
Løsning
Der har været en fejl, som betød at terminsordrefelterne (i Tekstilsystemet) ifm. overførsel til EXCEL
kunne have forkert værdi. Denne fejl er rettet.

Listebilleder
B

00352806

Listeridigering med straksopdatering
Løsning
Hvis man redigerer en record, som har minumum 2 fejl eller redigerer et felt og dermed får fejl 2
andre steder, så gik det galt. Det oprindelige indtastede på det første felt kom ikke med. Denne fejl er
rettet.
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