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W

00001289

Dags dato som standardværdi
Løsning
Standardværdierne for datofelter i en rekvisition kan sættes til dynamiske datoer, således at
rekvisitionsfeltet kan afspejle dags dato mv. Man kan endvidere angive, at standardværdien altid skal
vises i rekvisitionen og dermed overstyre en tidligere gemt værdi. Tilsvarende kan standardværdierne
for numeriske felter sættes til aktuelt koncernnummer, firmanummer og lagernummer.

T

00057743

Advarsel ved sammenføjning af num. og alfa. felter
Løsning
Hvis man i en sammenføjningsbetingelse sammeligner et to felter af forskellig type, vil man få en
advarsel, da det kan give afviklingsproblemer.

W

00069364

Performanceanalyse: Tilladelse til indeksdannelse
Løsning
Man kan via indstillingene i afsnit 0680 styre tilladelser til afvikling af performanceanalyse samt
kreering af indexer heri.

T

00074381

Dan Excel formler ved "Kun totaler"
Løsning
Ved "Kun totaler" dannes der ved Excel output formler for grandtotaler, hvis der kun er ét
brudniveau.

T

00077122

Mulighed for at udvælge eksisterende cockpit keywords
Løsning
Ved angivelse af cockpit parametre for applikationer, kan man nu vælge fra en liste over eksisterende
keywords.

W

00081622

Basere Excel output på eksisterende regneark
Løsning
På et Excel output kan man angive et eksisterende regneark, som resultatet skal indsættes i. Man
kan angive hvilket ark og hvilken celle, resultatet skal indsættes i.

W

00099984

"Kun totaler" kan ikke ændres
Løsning
Det er nu muligt at ændre "Kun totaler", selv om querien anvendes af andre queries. Der vises dog
en advarsel, da disse queries efterfølgende sandsynligvis ikke fungerer efter hensigten. Disse
queries vil blive tilpasset, når de åbnes.

W

00103962

Mulighed for angivelse af robot tidsintervaller i QM
Løsning
Når man via QueryManager lægger en queryafvikling i jobafviklingssystemet, kan man angive
tidsintervaller eller faste tidspunkter. Desuden kan man angive om systemkalender skal benyttes.

W

00104106

Backup af queries
Løsning
Når en query gemmes, og den er blevet ændret, gemmes en backup af querien. Backup'en gemmes
samme sted som querydefinitionen med samme navn som querien men med extension .bck.

W

00106578

Dato 14052014

Rekursive handlinger

Side 1

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

Løsning
Det er blevet muligt at lave rekursive queryhandlinger. Dog kun hvis querien man refererer til, er den
samme som den aktuelle query, samtidig med at handlingen er begrænset til et output, og at dette
output ikke er det samme output, som handlingen udfører.

T

00107155

QM bevarer ikke kolonneopsæt på fanebladet "Felter"
Løsning
Hvis man flytter rundt på kolonnerne i feltoversigten, bevares kolonneopbygningen til næste gang.
Man kan via afsnit 0680 også angive, at kolonneopbygning skal gemmes pr. query. Hvis man ikke
angiver dette, gælder kolonneopbygningen for samtlige queries. Kolonneopbygningen gemmes kun
for den bruger, der har foretaget ændringen.

W

00111775

*TEMP support for tabeller og tabeloutput
Løsning
Man kan i QueryManager ikke anvende QTEMP. I stedet for er der nu indført et *TEMP bibliotek.
Man kan referere til *TEMP fra tabeller, tabeloutput og handlinger. *TEMP er et bibliotek, der kun er
tilgængeligt fra den aktuelle QueryManager session og queryapplikation.

W

00111845

Drilldown på felter som ikke er med i rapporten
Løsning
Man kan benytte felter til drilldown, selv om de ikke er udvalgt.

W

00122489

Reference til rekv.værdier i handlinger
Løsning
Man kan nu referere rekvisitionsfelter i handlinger, på samme måde som man kan i beregningsfelter.
Derudover er det også blevet muligt at referere feltbaserede rekvisitionsfelter  og ikke kun
ikkefeltbaserede rekvisitionsfelter.

W

00122832

Indiker på output om det ligger i robot
Løsning
Hvis en query/output er tilføjet til jobafviklingssystemet, så er det nu synligt i output oversigten i form
at et ikon.

W

00123818

Autovalg i Kør med valg... (SHIFTF6)
Løsning
Når man anvender "Kør med valg..." vil rekvisitionen automatisk være udfyldt med den første af
queriens rekvistioner, hvis querien indeholder rekvisitioner.

W

00123819

At kunne styre Vis kun totaler i Rekvisition
Løsning
Hvis en applikations output tillader det, kan man for applikationen angive, at brugeren skal have
mulighed for at vælge om der kun skal vises totaler ved gruppering.

T

00130452

Nulstil ikke liste med INværdier
Løsning
Listen med IN/NOT IN værdier for en udvælgelsesbetingelse nulstilles ikke, når man ændrer feltet,
hvis feltet der ændres til er af samme type som det tidligere angivne felt.

W

00143370

Mulighed for inaktivering af handling
Løsning
Man har muligved for at inaktivere en handling, så den ikke bliver udført.

T

00153548
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Løsning
Hvis man sletter et beregningsfelt, som er refereret i en rekvisition, så fjernes feltet også i
rekvisitionen.

W

00195989

Gem ikke queries ved oprettelse
Løsning
Man kan oprette en query, uden at man er nødt til at gemme den. I oprettelsen trykker man blot på
knappen "Opret uden at gemme" eller benytter genvejstasten Ctrl+O. Når man vedligeholder og
forlader querien, har man mulighed for at gemme den.

T

00196004

R4: Understøt ABC i RUNAS4QRY
Løsning
ABC output er understøttet på RUNAS4QRY kommandoen.

W

00243033

Rekvisition med i Excel regneark
Løsning
For et Excel regneark kan man nu vælge, om en eventuel rekvisition skal medtages i regnearket. Det
vil i så fald blive vist på en selvstændig fane i regnearket  navngivet med rekvisitionens tekst.

W

00243039

Feltoversigt ved SQL drilldown og webkald
Løsning
Ved vedligehold af SQL drilldown og webkald er der kommet en "Vis felter" knap i ribbon, så man
nemt kan se hvilke felter, querien indeholder. Listen af felter kan afgrænses ved at højreklikke i listen
og vælge "Afgrænsning".

W

00255306

Tilføj sammenføjninger til forslag
Løsning
Når man accepterer et forslag til sammenføjning ved tilføjelse af en tabel, så kan man nu trykke
Næste og tilføje ekstra sammenføjningsbetingelser ud over de foreslåede
sammenføjningsbetingelser.

W

00288041

Skjul brudværdier hvis de er flettet ind i brudteksten
Løsning
Der er under Avanceret  Gruppering tilføjet et nyt felt: "Skjul brudfelter der er refereret i brudteksten".
Sætter man flueben heri vil brudfelter ikke blive vist som selvstændige kolonner, hvis det
pågældende brudfelt er refereret i en brudtekst, da de så vil fremgå heraf.

W

00288748

Sortering på summer ved "kun totaler"
Løsning
Der er lavet mulighed for at sortere ud fra totaler ved "Kun totaler", hvis man kun anvender ét
brudniveau. Under Avanceret / Gruppering, er der kommet en ny "Totalsortering" knap i ribbon.

W

00291799

Id for feltbaserede rekvisitionsfelter
Løsning
Man kan angive et "Fælles navn" på et feltbaseret rekvisitionsfelt. Det betyder, at hvis der er en eller
flere underliggende rekvisitioner, som også har et rekvisitionsfelt med samme fælles navn, så vil
feltet kun optræde én gang i rekvisitionen, og værdien vil automatisk blive overført til alle
underliggende rekvisitionsfelter med samme fælles navn. Det er den samme logik, som der hele tiden
har været omkring ikkefeltbaserede rekvisitionsfelter med samme navn.

W

00305659

Flere formateringsfelter på betinget formatering
Løsning
Når man vedligeholder en betinget formatering, kan man via ribbon kopiere den betingede
formatering. Hvis man opretter endnu en betinget formatering, kan man via ribbon indsætte den
kopierede betingede formatering.

W

00326304
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Løsning
For en floating CrossPad liste, er det muligt at sætte billedestørrelse og klikfunktioner på
LEFTIMAGE og BODYIMAGE.

W

00327841

Aliasangivelse på felter
Løsning
Det er muligt at angive aliaser på felter, hvortil der ikke er fundet aliaser, enten fordi feltet ikke tilhører
en ASPECT4 fil, eller det er et beregningsfelt. Alias sendes til ASPECT4 Client og kan anvendes i
forhold til Stepping Stone.

W

00331580

Billede som hint i klienten
Løsning
Hvis man har angivet et felts indhold til at være et billede, så vil billede vist som hint til billedet ved
afvikling til skærm. Ønsker man ikke feltet vist, kan man også på et andet felt angive
"Billedreference". Det betyder, at billedet i det refererede billedfelt vil optræde som hint på det
aktuelle felt.

T

00332251

Forkert brudopdeling ved flere brudniveauer og kun totaler
Løsning
Der opdeles nu korrekt ved brudopdelt output, når querien danner totaler over flere brudniveauer.

W

00338643

Mulighed for angivelse af nodenavne for webservice
Løsning
Man kan angive navne for rækkenoder og brudniveaunoder i responsen for en webservice

W

00338959

Anvend aktuel bruger i robot for personlig query
Løsning
Når man tilføjer en query til jobafvikling, så anvendes aktuel bruger, hvis det er en personlig query.

T

00339389

Data mangler i Excel regneark sendt på mail til iPhone/iPad
Løsning
Ved visning af et Excel 2007 genereret regneark via Mail på iPhone eller iPad, kan man nu også se
alle de alfanumeriske værdier.

T

00340806

Fejl ved DocManager afvikling ved decimaltal i rekvisitionen
Løsning
Man kunne få en fejl ved afivkling til DocManager, hvis rekvisitionen skal medtages og indeholder
decimaltal. Det er rettet.

W

00340948

Igangsæt workflow fra CrossPad
Løsning
Funktionen "Igangsæt workflow" kan også anvendes i CrossPad sammenhæng, og så skal man
angive en meddelelse på funktionen, som vises, når workflowet er igangsat, for at give visuel
feedback til brugeren, om at funktionen er udført.

W

00345733

"Faste værdier" som opslag
Løsning
Opslag på rekvisitionsfelter kan angives som "Kombinationsboks". Endvidere kan opslaget opbygges
af en liste af faste værdier.

T

00347641
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Løsning
Man kan ændre teksten på en CrossPad applikation.

T

00347664

Bibehold fokus på række når der flyttes op/ned i tabeller
Løsning
Når man ved hjælpe af knapperne "Flyt op" og "Flyt ned", flytter elementer i tabeller (f.eks. felter i en
CrossPad detailvisning), så bibeholdes fokus på den række, der flyttes.

W

00347772

Angivelse af visuel længde for felt
Løsning
Man kan angive en visuel længde på et felt, som anvendes ved f.eks. DocManager og Excel output,
hvor længden af felterne her afspejler den angivne visuelle længde og ikke den egentlige
feltlængde.

T

00352554

DB2 output kan fejle ved brud på ber.felter og kun totaler
Løsning
Der kunne opstå en fejl, som nu er rettet, når man output til DB2, hvis querien kun danner totaler, og
der er angivet brudniveau på et beregningsfelt.

T

00357302

Feltnavne i kommentarer i beregningsfelter
Løsning
Hvis man i en kommentar (linje startende med ) i et beregningsfelt har skrevet navnet på et
beregningsfelt (eller feltet selv) kunne man risikere, at det afviklingen/indlæsningen af querien hang.
Nu kan man uden problemer skrive, hvad man vil i kommentarer.

T

00357385

Hent felttype fra underliggende query
Løsning
Hvis et felt i en underliggende query er formateret som dato, klokkeslæt osv. afspejles det i den
ovenliggende query.

I

00359707

Rigtige datoer efter 31.12.2039 kan ikke vises
Løsning
SQL datoer efter 31.12.2039 vises nu korrekt.

I

00361562

Vis nyheder
Løsning
Når man starter QueryManager kan man via ribbon se nyheder og ændringer i QueryManager.
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