Funktions opdatering 4.6.01
ASPECT4 Client
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

T

00360391

Brugere med sprogkode 93 ser tyske tekster
Løsning
Afsnit 0512 med tilladte sprog anvendes fremover ifm. Find/filter funktioner, kolonneregler, Pivot og
kalenderfunktion. Det er derfor vigtigt, at koderne er oprettet med korrekt landekode (ISO 3166) og
sprog (ISO 6391).
Se evt. beskrivelsen af 'Sprog'

S

00366104

Amerikanske datoer
Løsning
Clienten er forbedret, således at den fremover kan håndtere amerikanske datoer.

B

00370477

Skift til applikationsstarter feltet virker ikke første gang
Løsning
Hvis man har fokus i f.eks. et suppleringsfelt (i ASPECT4 Logistik) var det tidligere ikke muligt at flytte
fokus til 'Applikationsstarterfeltet'. Denne fejl er rettet.

T

00371401

Noter: nålen dækker over feltindhold
Løsning
Visning af noter er forbedret. Fremover placeres de gule noter, så de ikke dækker over feltindholdet.

B

00374417

Anvendelse af Field+ virker ikke
Løsning
Hvis man i logistik applikationer  i suppleringstekster, skriver en tekst og afslutter med field+, blev
teksten kun ændret på skærmen. Fremover bliver teksten også gemt i databasen.

B

00374976

Logistikapplikation i Workspace låser andre for input
Løsning
Hvis man har en applikation direkte på workspacen, og man her arbejder på et underliggende niveau,
så forlangte denne applikation fokus, hvilket betød, at det ikke var muligt at taste i andre dele af
skærmbilledet. Denne fejl er rettet.

B

00375190

Uoverensstemmelse mellem ribbon og dropdown options
Løsning
Der har været en fejl, som kunne betyde, at der var difference melem de options, der vises i ribbon
og de options, der vises i drop down boksen. Fejlen er rettet.

B

00379134

Fokusfejl, efter retur fra visning af anden fane
Løsning
Hvis man står inde i en applikation, skifter til en anden fane og bagefter skifter tilbage til den
oprindelige, så var fokus flyttet op i applikationsstarterfeltet. Dette er rettet, således at fokus igen er i
den oprindelige applikation.

B

00386291

Ikke muligt at returnere fra 5250 emulering
Løsning
Hvis man fra ASPECT4 Clienten kalder en "sort/hvid" applikation, dvs. en applikation, der afvikles i
en fane med 5250 emulering, så var det ikke muligt via F12 eller F3 at returnere til clienten. Teksten
xdisconnected vises. Denne fejl er rettet, således at den "sort/hvide" fane fremover lukkes korrekt
ned.

B

00386523

Fokus i forkert vindue efter F12
Løsning
Nogle applikationer er lavet, så der kommer et pop up vindue frem med et spørgsmål efter man har
ændret en record i en tabel. I visse situatoner kunne det ske, at der ikke var fokus i popup vinduet.
Denne fejl er rettet.
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B

00387183

Filter virker ikke korrekt hvis der er kolonneregler
Løsning
Hvis der er lavet en kolonneregel i tabellen, og man nederst i et tabel udsøger data via
filterfunktionen, genbruges dette filter fejlagtigt næste gang man går ind i den pågældende
applikation. Denne fejl er rettet.

B

00388387

Tekst til fejlmeddelelse vises ikke i klienten
Løsning
I enkelte tilfælde kunne det ske, at teksten til en fejlmeddelelse ikke blev vist. Denne fejl er rettet.

I

00389383

Indsæt terminsdatoer virker ikke (appl. 8251)
Løsning
Kopiering (via copy/paste) af indholdet i terminsfelter er forbedret.

I

00389439

Seneste værdi og F4
Løsning
I nøgle felter kan man via Alt+pil ned (eller klik på ikonet ved siden af feltet) se de seneste værdier,
der har været valgt. Tidligere har det været således, at denne liste kun har vist indtastede værdier.
Værdier hentet via F4 blev ikke vist. Dette er ændret, så begge dele fremover vises.

S

00390050

Clienten er ved at løbe tør for hukommmelse
Løsning
Der kunne fejlagtigt blive vist en besked om, at clienten var ved at løbe tør for hukommelse. Måden,
der testes på, er ændret, så beskeden kun kommer, hvis der mangler hukommelse.

B

00390129

Annullér advarselsbillede får clienten i knæ
Løsning
I applikationer med advarselsbilleder, kunne clienten låse, hvis man valgte F12 i advarselsbilledet.
Denne fejl er rettet.

B

00390167

Maksimeret vindue i cockpit mangler kanter
Løsning
Hvis man havde maksimerede vinduer i et cockpitvindue, kunne det ske, at der manglede kanter.
Denne fejl er rettet.

S

00391926

Dan pdf af workflow procesoversigt
Løsning
Ifm. Workflow kunne det ske, at der kom en fejl, hvis funktionen 'Vis og dan PDF blev valgt under
fanen 'proces'. Denne fejl er rettet.

I

00393574

Vindue hænger ved oprettelse
Løsning
I applikationer med mange pop up vinduer kan det forekomme, at det ikke er muligt at taste i det
forreste billede. Denne fejl er rettet.
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