Funktions opdatering 4.7.01
ASPECT4 Client
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

T

00359409

Copy and paste virker ikke altid
Løsning
Nogle gange har det ikke været muligt at indsætte (paste) indholdet i clipboardet ind i et felt. Denne
fejl er rettet. Nu indsætter klienten altid det indhold, der er i clipboardet. Hvis der f.eks. forsøges
indsat et billede i et tekstfelt, vil programmet melde en fejl.

T

00368410

Copy/paste via genvejstaster virker ikke
Løsning
Tidligere forsøgte clienten at undersøge, om det brugeren ønsker at indsætte i et felt, er ok. Nogle
gange gik det galt, dvs selvom indholdet var ok, kunne det ikke indsættes (pastes) ind. Nu er klienten
ændret, så den ikke forsøger at undersøge, om indholdet i clipboardet er validt. Hvis det er forkert,
må programmet melde fejl.

S

00370982

Periodisk problem med at lave Copy/Paste
Løsning
Ifm. copy/paste har det ind i mellem ikke været muligt at indsætte i et felt. Dette er rettet, idet klienten
ikke længere forsøger at undersøge, om indholdet i clipboardet er validt. Hvis det er forkert, melder
programmet fejl.

B

00397038

Appl. med typen PGK kan ikke kaldes via Workflow
Løsning
Logistik anvender nogle interne programmer af typen PGK. Fremover er det ifm. workflow muligt at
kalde denne type applikationer.

W

00397068

Vis hvilken cache clienten er hentet fra
Løsning
På Citrix/terminalserver installationer bør clienten være importeret til systemcachen, således at alle
brugere kører på samme client. Fremover vil der under det store A under Hjælp/Om/ASPECT4 stå,
hvor clienten er hentet fra. På Citrix/terminalserver installationer bør der stå System. På pc
installationer vil der stå User. Kører man musen hen over feltet vises stien, clienten ligger på.

T

00397584

Datoformattering ifm ovf. til EXCEL
Løsning
Ifm. overførsel til EXCEL er det ændret, således at hvis man anvender copy/paste til at overføre
indhold i tabeller til EXCEL, så vil svenske datoer overføres på samme måde som hvis der var trykket
på Excel ikonet.Dvs. i formattet ååååmmdd (samme format som det der vises i klienten  eksempel
20141215). Dette forudsætter, at der på tilladelsen til appl. 0X00 står, at Dato og talformat styres
via pc opsættet (kode 0)  og at opsættet på pc'en er svensk.
Hvis det ønskes, kan den enkelte bruger overstyre datoopsættet under feltformattering (under det
store A/filer/indstillinger)

B

00399171

Termin vises forkert i tabeller
Løsning
Der har været en fejl i terminsordrefeltet i Tekstilsystemet. Der skal indtastes i formatet duuåå (dag,
uge, år). Nu meldes der fejl, hvis der indtastes en ugedag større end 7, et ugenummer større end 53
eller et ikke validt årstal

T

00399969

Sortering på AA ændret sig fra rel. 3 til 4
Løsning
Sorteringen er ændret i klienten, således at Aa betragtes som Å. Det betyder at eksempelvis Aalborg
og Aarhus vises sidst i stedet for først på listen. Ifm. nummerplader på (vogn og trailer i
transportsystemet) håndteres AA som hidtil.

B

00402887

Dato 20012015

Blank skærm i Client  flere appl
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Løsning
Der har været en fejl i klienten, så betød, at skærmbilleder kunne blive grå. Denne fejl er rettet.

B

00406127

Klienten fejler v/opstart med Alt+G
Løsning
Via ikonet 'Quickstart' under Applikationsstarter feltet i øverste højre hjørne, kan man hurtigt få startet
en ny applikation op i et andet mijlø/i et andet koncern/firma. Tidligere kunne der opstå en fejl, hvis
man skiftede mellem at anvende Quickstart og globussen (i nederste venstre hjørne) til at starte nye
miljøfaner op med. Fejlen er rettet.

B

00411865

Liste over applikationer mangler
Løsning
I øverste højre hjørne findes en lille søgelup. Denne kan anvendes til at søge på en applikationstekst
eller applikationsnummer  eller dele heraf. Tidligere kunne det ske, at listen forsvandt for hurtigt. Nu
bliver listen stående, så man kan se de applikationer, der indeholder det søgte ord/nummer.

T

00413724

Kald til generelle registre via stepping stone links
Løsning
Det er ikke muligt at lave Layout Design på afsnit i generelle registre (fordi de kører på samme
program 0050). Før kunne man ved en fejl komme til at starte Layout Designeren op. Denne
mulighed er der nu lukket af for.

S

00416302

Client låser med "forbudt skilt"
Løsning
Der har været en fejl i klienten, som betyder, at hvis man anvender 'Keep alive' kunne der blive vist et
"forbudt skilt" i klienten.

T

00416761

Fokus problem i appl. 8221 (tekstil)
Løsning
Applikation 8221 i Tekstilsystemet er designet til at scanne varer på en lille håndholdt scanner, der
kører 5250 emulering (sort/grøn skærm). Hvis man anvender applikation 8221 i clienten, og man
scannede varer hurtigt, så kunne det ske, at fokus blev sat i applikationsstarterfeltet. Det betød, at
man var nødt til manuelt at flytte fokus ned i varenummerfeltet igen. Denne fejl er rettet.

S

00417452

Klienten løber tør for hukommelse
Løsning
En gang i mellem kunne det ske, at klienten melder, der ikke er mere memory tilbage. Den test, der
undersøger, om der er mere memory tilbage er ændret.

B

00420177

Breadcrumbs kan ikke gå tilbage via klik
Løsning
Navigering via breadcrumbs i applikationer med flere niveauer (detailskærmbilleder) er forbedret.

T

00421687

'Signoff' og 'Skift bruger' knapper mangler
Løsning
Hvis samme brugerid starter ASPECT4 endnu en klient op (på en anden pc), vil den første klient
blive låst. Tidligere var det ikke muligt at lukke ASPECT4 ned på autoriseret vis (når låsningsbilledet
var fremme). Fremover har brugeren 1 minut til f.eks. at få lukket alle åbne applikationer ned på
autoriseret vis og herefter lukke klienten.

B

00427140

Dato 20012015

Kurser i appl. 1250
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Løsning
Hvis man anvender punktum som tusindadskiller, så blev decimalerne smidt væk i f.eks. ifm. kurser i
applikation 1250.

B

00428883

Skærmen låser
Løsning
Fejlen er rettet i klient 406. Når I kommer op på AKS 4.7.01, som frigives 1. februar vil de få denne
rettelse.

I

00429774

Sortering fra sidste gang tager automatisk over
Løsning
Hvis man i en tabel vælger at sortere en (eller flere) kolonne(r) vil man næste gang, applikationen
vælges blive spurgt om, sorteringen fra sidste gang ønskes anvendt?. Svares der ja til dette
spørgsmål, anvendes sorteringen, svares nej, sorteres ikke.

Dato 20012015

Side 3

