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I

00478729

Query forsvinder ikke fra seneste ved omdøbning
Løsning
Når en query omdøbes, forsvinder querien fra "Seneste queries", så det ikke efterfølgende giver fejl
ved indlæsning ved valg af den under "Seneste queries".

W

00482430

Faneopdeling ved brudopdelt output
Løsning
Ved brudopdeling af et Excel output kan man overstyre brudteksten. Hvis man samtidig ikke
overstyrer andre oplysninger, resulterer det i, at der ikke dannes et regneark pr. brud men derimod ét
regneark, hvor der heri dannes en fane pr. brud.

I

00483613

Password på Excel regneark sættes ikke
Løsning
Der sættes igen kodeord på Excel regneark, hvis man har angivet det.

I

00487250

Slet fil efter FTP afsendelse
Løsning
Under FTP oplysninger for et IFS output er det muligt at angive, at filen skal slettes efter FTP
afsendelse.

I

00491420

View til firmaparameter dannes ikke ved indlæsning
Løsning
Når en query indlæses, bliver eventuelle manglede views til firmaparametre nu automatisk dannet.
Dette er kun aktuelt for ASPECT4 Logistik.

I

00492176

Forkert URL ved webkald ved ref. til beregningsfelter
Løsning
Referencer til beregningsfelter i URL'en til et webkald resulterer ikke længere i en ugyldig URL.

W

00492756

Gendan indekser ved DB2 output
Løsning
Hvis man ved DB2 output vælger at erstatte data, og det dermed resulterer i at tabellen og eventuelle
indekser over den slettes, inden tabellen dannes igen, så vil eventuelle indekser over tabellen nu
også blive gendannet efterfølgende.

I

00492940

Decimaler forsvinder ved division med sum fra subquery
Løsning
Hvis en query lavede divisionsberegninger på sumfelter fra en underliggende query, så kunne man
opleve at decimalerne blev skåret af.

I

00494600

0værdi i rekvisition valideres
Løsning
For numeriske rekvisitionsfelter med tilknyttet validering, bliver der ikke foretaget validering, hvis
værdien 0 angives, medmindre der er sat fuleben i feltet "Opfat 0 som værdi".

I

00499334
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Løsning
Hvis man efter en query drilldown vælger "Åbn i Excel", var det ikke den aktuelle query, der blev
åbnet i Excel, men derimod den query man kom fra. Nu åbnes den aktuelle query.

B

00503280

Fra/til interval afgrænses ikke via "Fælles navn"
Løsning
Hvis man gør brug af "Fælles navn" til afgrænsning i underliggende queries, så afgrænses nu også
på fra/til intervaller i de underliggende queries.
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