Funktions opdatering 4.10.01
ASPECT4 Query Manager
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

I

00514803

Sammenføjning til fast værdi fejler ved "Kun totaler"
Løsning
Man får ikke længere en fejl, hvis man i en query, der kun danner totaler, forsøger at oprette en
sammenføjning med en fast værdi.

B

00520101

Fejl ved brug af firmaparameteren VALUTABU i QueryManager
Løsning
QueryManager kan håndtere firmaparametre, hvor der er flere felter i nøglen, samt decimalfelter i
firmaparametre.

I

00521573

Overstyringer for brudopdelt Excel output gemmes/læses ikke
Løsning
De overstyringer, man laver, for et brudopdelt Excel output mistes ikke længere.

I

00524901

Fejl ved output til DB2 af LONG VARGRAPHIC felt
Løsning
DB2 output kan håndtere output af felter af SQL typen LONG VARGRAPHIC, som kan optræde i
enkelte ASPECT4 tabeller.

I

00525136

Automatisk mellemrum efter komma
Løsning
Når man opretter eller ændrer et beregningsfelt, sættes der automatisk mellemrum efter kommaer,
medminre der er tale om angivelse af et decimaltal. Dette sker af hensyn til korrekt SQL syntaks.

I

00525238

Gemt rekvisitionsværdi overstyrer standardværdi
Løsning
Hvis man har angivet, at en standardværdi i rekvisitionen skal overstyre en gemt værdi, så vises den
overstyrede værdi også korrekt i rekvisitionen, men der blev efterfølgende udvalgt på den gemte
værdi, hvis den overstyrede værdi ikke blev ændret i rekvisitionen. Nu udvælges korrekt på den
overstyrede værdi, som man også ser i rekvisitionen.

I

00525397

Mulighed for at skjule null værdier (minustegn)
Løsning
Under Avanceret > Udseende har man mulighed for generelt at skjule null værdier (minustegn) ved
afvikling til skærm.

I

00525996

Fil sendes ikke på FTP  bliver slettet først
Løsning
Det sikres, at en fil ikke slettes, før DocManager har afsendt den via FTP.

I

00526026

Ved angivelse af sortering i rekv giver det et tomt resultat
Løsning
Hvis man i en rekvisition angav sortering, resulterede det i et tomt result. Det gør det ikke længere.

I

00527070
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Løsning
Man vil ikke opleve fejl ved brudopdelt output, hvis man kun kører totaler, og der ikke er nogen
beregninger men kun brud.

B

00528108

Feltet nulstilles ikke.
Løsning
Ved oprettelse af en udvælgelsesbetingelse med operatorne IN og NOT IN nulstilles værdien, når
man trykker Enter.

I

00528460

Kan ikke danne members efter V7R2
Løsning
Med V7R2 er der en rettelse til CPYF, som ikke længere laver en PF men en SQL tabel, hvis det er
en tabel man kopierer. Derved kunne QueryManager ikke sætte MAXMBRS. i stedet for CPYF
dannes filen nu på anden vis, hvis man har angivet et member, således at den dannes som en PF.

I

00535413

CC/BCC gemmes ikke for brudopdelte DocManager overstyringer
Løsning
CC og BCC i overstyringerne for at brudopdelt DocManager output bliver gemt.

I

00537400

QM dump ved DocManager 'Vis udskrift'
Løsning
Man vil ikke længere opleve en fejl, hvis man forsøger at afvikle til DocManager med afkrydsning i
"Vis udskrift".

I

00539953

Feltbas. rekv.felter overføres kun til ét underliggende niv.
Løsning
Det er nu rettet, så værdier igen bliver overført til rekvistionsfelter, der stammer fra en underliggende
query mere end ét niveau under den aktuelle query,

I

00541938

Fejl vedr. standardværdier i rekvisitioner
Løsning
Efter angivelse af standardværdier i en rekvisition kunne man opleve fejl ved visning af rekvisitionen,
hvilket er rettet.

I

00544317

Fejl ved sortering på rekv.felt
Løsning
Hvis man på et rekvisitionsfelt tillader sortering, så resulterer det ikke længere i en fejl, når man
afvikler querien via QueryManager og forsøger at angive sortering.

I

00544386

Fejl efter "Tillad styring af totaler"
Løsning
Hvis man forsøgte at ændre "Kun totaler" og querien indeholdte et DocManager output, så ville det
resultere i en fejl. Det er ikke længere tilfældet.
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