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W

00431422

Formatering af felt som afkrydsningsfelt
Løsning
Hvis et numerisk felt eller et streng felt har en længde på 1, kan man formatere det som et
afkrydsningsfelt, så det i resultatet optræder som et sådan.

I

00432620

Fejl ved gem og luk af ikkegemt query
Løsning
Hvis man opretter en query uden at gemme den, så får man ikke længere en fejl, hvis man
efterfølgende vælger "Gem og luk".

W

00435299

*DATALIB som bibliotek på DB2 output
Løsning
På et DB2 output kan man angive *DATALIB som bibliotek, hvilket gør at filen dannes i det aktuelle
databibliotek.

I

00437810

Overstyrede decimaler ignoreres ved "Kun totaler"
Løsning
Der tages nu højde for det overstyrede antal decimaler, når querien afvikles med "Vis kun totaler".

I

00439066

Rekvisitionsværdier overføres ikke til underliggende rekv.
Løsning
Der er rettet fejl, der betød, at rekvisitionsværdier ikke altid ville blive overført til underliggende
rekvisitioner.

I

00440311

Renumerer alle udvalgte felter
Løsning
Hvis man har udvalgt et eller flere felter, men ikke sat rækkefølge på nogle felter, så vil
renummereringen sætte rækkefølge på alle de udvalgte felter.

W

00450778

ANSI support ved CSV output
Løsning
Dannelse af kommaseparerede filer kan ske i ANSI format.

T

00450809

FTP oplysninger kan ikke slettes
Løsning
Det er nu muligt at slippe af med FTP oplysninger, når man først har angivet dem.

I

00455223

Fejl ved åbning af regneark
Løsning
Der er rettet en fejl, der gjorde, at man på grund af en forkert opbygget formel kunne få en fejl ved
åbning af et genereret regneark.

B

00456656
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Løsning
Korrekte aliaser fremfindes for kreditor tabeller.

I

00457838

Firmaparameter på opslag giver fejl
Løsning
Man oplever ikke længere en fejl, hvis man forsøger at baserer et opslag for et rekvisitionsfelt på en
firmaparameter. Er kun aktuelt i ASPECT4 Logistik.

I

00464053

Unicode tegn forsvinder i beregningsfelter
Løsning
Hvis et beregningsfelt refererer til et felt indeholdende unicode tegn, så forsvinder unicode tegnene
ikke længere fra resultatet af beregningsfeltet.

I

00465008

Fejl ved feltreference i brudtekst
Løsning
Hvis en query kun danner totaler over ét brudniveau, og man refererer til et brudfelt i en brudtekst, så
får man ikke længere en fejl ved afvikling.

B

00465102

Beregner 0 ved output til Excel
Løsning
Hvis en query danner totaler, uden at der er angivet brudniveauer, så vil der ikke længere være en
fejl i et genereret Excel regneark, hvis det er angivet, at der skal dannes formler.

I

00468092

Fejl ved oprettelse af totaludvælgelse
Løsning
Ved oprettelse af en totaludvælgelse, hvor man sammenligner to beregninger, vil man ikke længere
få en fejl om, at værdien ikke er sammenlignelig, når det ikke er tilfældet.
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