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I

00392950

Ændring af tabel/member melder at layout er anderledes
Løsning
Man får ikke længere at vide, at filens udseende afviger fra den aktuelle fil, når man ændrer en tabel
til en anden tabel, hvis det ikke er tilfældet.

I

00397133

Oplysninger kan forsvinder ved annullering af oprettelser
Løsning
Man risikerer ikke længere, at oplysninger på querien forsvinder, hvis man annullerer en oprettelse
af en dynamisk tekst mv.

I

00397254

Brudfelt skjules ikke
Løsning
Hvis man har angivet, at felter, der er refereret i brudtekster, skal skjules, så sker det nu også, selv
om feltet i brudteksten er angivet med små bogstaver.

B

00399510

QM : Firmaparameter findes ikke
Løsning
I ASPECT4 Logistik kunne man ifm. angivelse af en firmaparameter få en fejl om, at
firmaparameteren ikke findes, selv om det var tilfældet, og man også kunne fremsøge den med F4.
Nu fejlmeldes firmaparamteren ikke, såfremt den findes.

I

00401824

Ref. til ikke udvalgt datofelt i drilldown giver fejl
Løsning
Queryafviklingen fejler ikke længere, hvis man har angivet et ikkeudvalgt datofelt i et beregningsfelt
eller en query drilldown.

I

00401881

Man kan ikke længere annullere queryafvikling
Løsning
Man kan igen annullere en queryafvikling.

W

00402097

Mulighed for at se alle aktive querysessioner
Løsning
Via menupunktet Værktøjer kan man se samtlige aktive query sessioner for serveren. Her kan man
se, hvem der anvender QueryManager, hvilke queries, der er åbne, og om de er under afvikling.
Derudover har man muilghed for at afbryde afviklinger. Værktøjet er kun til rådighed, hvis man har
administratorkode 3.

I

00402194

Ingen rækker ved DB2 output
Løsning
Hvis man havde angivet brudniveau på felter, der ikke var udvalgt, kunne det ske, at der ikke blev
skrevet data i filen ved output til DB2. Det er ikke længere tilfældet.

T

00404293

Dannelse af CSV filer i UTF8 uden BOM
Løsning
Kommaseparerede filer kan dannes som UTF8 filer uden BOM (Byte Order Mark). Tidligere er
UTF8 filer altid dannet inkl. BOM.

W

00404325
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Løsning
Der er blevet bedre muligheder for filtrering i CrossPad lister. Man kan nu filtrere på datoer og
numeriske felter, og dt er muligt at få vist filtreringen, inden man får vist listen, så den fungerer som
en rekvisition. Desuden er der mulighed for angivelse af standardværdier for felterne i filtreringen.

W

00406634

CrossPad: Funktion som felt med klik i detailvisning
Løsning
Udover at kunne lægge funktioner på en detailvisning som options, kan funktioner nu også optræde
som et felt med klik, så man umiddelbart fra detailvisningen kan komme videre uden at skulle
omkring options ikonet.

T

00406692

Ikkefeltbaserede dato felter får forkert længde
Løsning
Hvis man opretter et ikkefeltbaseret rekvisitionsfelt, så blev den i oversigten vist som 10 tegn lang,
og hvis man refererede den i et beregningsfelt, blev den også opfattet som 10 tegn. Nu bliver det
opfattet som værende 9 tegn.

I

00410295

Parametre overføres ikke ved "Igangsæt workflow" funktion
Løsning
Parametre overføres korrekt til workflowet for en "Igangsæt workflow" funktion. Tidligere kunne
workflowet ikke gøre brug af parametrene.

I

00410619

Output til DB2 er tomt ved kun totaler
Løsning
Der er rettet en fejl, der gjorde, at hvis en query dannede totaler og kun havde brud og ingen
beregninger, så kunne man risikere at et output til DB2 ville resultere i en tom fil. Og hvis querien blev
anvendt i en anden query, kunne det også resultere i at resultatet fra querien var tomt.

W

00412026

Rækkebeskrivelse på query
Løsning
Man kan under Egenskaber angive en rækkebeskrivelse for en query. Denne beskrivelse anvendes
som overskrift til queriens gruppe af funktioner i ribbon.

W

00413735

Funktion til fremfindelse af tekstid'er
Løsning
Værktøjet til sprogstyring er blevet forbedret til selv at kunne fremfinde forslag til tekst id'er for
queriens faste tekster med nem mulighed for tildeling af de funde tekst id'er.

I

00414729

Out of memory ved DB2 output
Løsning
Det er oplevet, at en query, der danner rigtig mange rækker, og som outputtes til en DB2 fil, kunne
returnere i "Out of memory" fejl, fordi samtlige rækker opsamles løbes og samlet skrives til filen til
slut. Nu opsamles et mindre antal ad gangen, inden der skrives til filen.

I

00414814
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Løsning
Hvis man afbryder en queryafvikling, så afvikles handlinger, der er sat til at blive afviklet efter
queryafvikling, ikke længere.

I

00417217

Underliggende rekv.felter i drilldown fejler
Løsning
Hvis man i en query drilldown refererer til en rekvisition, hvori der er underliggende rekvisitioner, og
man forsøger at angive et felt i en underliggende rekvisition, så fejler det ikke længere.

I

00417291

Tusindadskiller mangler ved CrossPad tablet output
Løsning
På en kolonnebaseret CrossPad liste bliver der nu sat tusindseparator på felter, der skal have det.

T

00418037

Begræns antal rækker pr. brud
Løsning
Under Egenskaber kan man angive, at query skal afgrænse antal rækker pr. brud, således at der
inden for et brud, kun optræder det angivne antal rækker. Dermed kan man f.eks. nøjes med at finde
én række pr. brud, og er querien sorteret efter eksempelvis en dato i faldende orden, vil man få
rækken indenfor bruddet med den højeste dato. Tilsvarende logik krævede tidligere en selvstændig
query.

I

00419428

Celler formateres som datoer i Excel ved betinget format.
Løsning
Hvis man anvender betinget formatering, og danner Excel regneark, så vil felter, der ikke er datoer,
ikke længere blive formateret som en dato.

W

00419854

Tillad queries der danner totaler som opslagsqueries
Løsning
Når man angiver en query til et opslag på f.eks. et rekvisitionsfelt, så kan man nu angive en query,
der kun danner totaler. Man kan kun vælge mellem brudværdierne som returværdi for opslaget.

I

00420262

Ændring af felttype i fil slår ikke igennem i query
Løsning
Hvis en fil ændrede felttype, så ville det ikke slå igennem før efter server genstart, hvis filen allerede
har været tilgået. Nu vil den ændrede felttype være afspejlet, når querien, der benytter filen, åbnes.

W

00422199

Angivelse af længde/breddegrad for kortvisning
Løsning
Man kan angive længde/bredegrad på en kortvisning, hvor man tidligere kun kunne angive en
adresse.

I

00425734

Rekv: Udelad interval giver tomt resultat
Løsning
Hvis man i en rekvisition angiver, at et felt er af typen "Udelad interval", så resulterer det ikke
længere i et tomt resultat, hvis både fra og tilværdien angives.

I

00425736
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Løsning
Hvis man sammenføjer et alfanumerisk felt med et numerisk felt, og det alfanumeriske felt er blank
eller indeholder bogstaver, så vil afviklingen fejle. QueryManager kan nu automatisk håndtere, hvis
det alfanumeriske felt er blank, så afviklingen ikke fejler.

T

00427648

Sprogstyring af faste værdier
Løsning
Faste værdier, som kan angives på f.eks. rekvisitionsfelters opslag eller på et filterfelt i en CrossPad
liste, kan sprogstyres.

I

00427692

Oprydning i betinget formatering ved slet af felt
Løsning
Der ryddes op i betingede formateringer, hvis disse refererer til felter, der bliver slettet.

W

00428126

Flyt CrossPad sektioner op og ned
Løsning
Der er lavet mulighed for at flytte sektioner i en detailvisning op og ned.
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