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

0W52
T

Procesdefinitioner
00354070

"Ventpå" betingelser på automatiske opgaver
Løsning
Der kan nu laves ventpå betingelser på automatisk opgaver.

T

00403137

Advarsel hvis der ikke indgår en parameter i en betingelse
Løsning
Normalt skal der på betingelser indgå et parameternavn på procesdefinition. Derfor vises der nu en
advarsel hvis der ikke indgår et parameternavn i betingelserne. Dette gælder for:
Eventrelationer
Hoved og opgavebetingelser
Routing
Dokumenter
Dokument/opgaverelation

B

00409088

Fejl i routingvalidering
Løsning
Routingen blev ikke valideret for om split og join lå på sammen niveau.

T

00415388

Import af procesdefinition  angivelse af filnavn forbedret
Løsning
Ved import af procesdefiniton, er filnavnet som default udfyldt med
'/aspect4/WFM/PROCESSDEFS/"filnavn".xpd' svarende til hvordan stinavnet skal opbygges og hvor
procesdefinitioner som default eksporteres til.
Hvis filnavnet starter med maskinnavnet fjernes dette automatisk. Tilsvarende hvis der står '/root'.

B

00416780

0W52 dumper ved faste værdier på parameter
Løsning
Hvis den 'faste liste' på en parameter i applikation 0W00 fyldte mere end 100 tegn, dumpede
applikation 0W52.

I

00421595

Datofejl ved AWFCURPROCACTIVATED
Løsning
Når man brugte andre funktioner udfra @AWCFURPROCACTIVATED og
@AWFCURACTACTIVATED i et parameter udtryk (fx. ved brug af @DATE), blev resultatet forkert.

I

00421613

Deadline: virker kun såfremt param. er oprettet i timestamp
Løsning
Hvis man havde angivet en datoparameter som deadlinereference på opgave, blev deadline forkert
(deadlinereference blev aktuel dato/klokkeslæt).

Opgaveliste
T

00402948

Dato 15012015

Opgaveliste
Søgning  vis alle hvis "kørende processer" anvendes
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Løsning
Ved søgning skal brugeren have tilladelse til at se opgavebehandlerens opgaver for at se søgte
opgaver.
Hvis brugeren har tilladelse til fanen 'kørende processer', er denne tilladelse ikke nødvendig, da
brugeren alligevel kan se opgaverne her.

T

00412112

Vedl. badge/notifikationer til WFM
Løsning
Under 'egenskaber' i workflow i klienten, kan man nu vælge om man vil have notifikationer ("den
grønne lampe" tændes) når der kommer en ny opgave.

T

00412668

Visning af trailertekster til felter i opgavebehandlingen
Løsning
Der kan nu vises en trailertekst (tekst til værdien) til de enkelte parametre i opgavelisten. Det
forudsætter at der på parameteren i applikation 0W00 er defineret valideringstype 'SQLudtryk' eller
'fast sqludtryk'. I sqludtrykket, skal der laves select af den værdi der skal vises som trailertekst til
parameteren.
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