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W

00797756

Angivelse af tekst ved ilægning i jobafviklingssystem
Løsning
Når man lægger en query i jobafviklingssystemet, er det muligt at angive en beskrivende tekst.

I

00797857

Cockpit slave giver ikke noget resultat
Løsning
Hvis en applikation, der fungerer som slave i et cockpit, ikke havde en rekvisition, eller havde en
anden rekvisition end cockpit rekvisitionen, så kunne man opleve, at querien ikke gav noget resultat
eller gav et forkert resultat.

I

00797904

KONCRN/FIRMA overføres ikke til workflow
Løsning
Hvis en workflow event har KONCERN/FIRMA parametre, så bliver værdierne fra koncern/firma
felterne nu overført til workflow parametrene, også selvom koncern/firma felterne ikke er udvalgt i
querien.

W

00798055

Ikon for betinget formatering
Løsning
For en betinge formatering kan man angive et ikon, der skal vises, hvis betingelsen er opfyldt.

W

00798285

DocManager kø på email output
Løsning
Man kan angive en DocManager kø på et email output, så man selv kan styre hvilken DocManager,
der skal tage sig af email afsendelsen.

I

00800058

Funktioner kan ikke udføres på brudrækker
Løsning
Hvis en query har flere brudniveauer, og en funktion anvender brudværdier fra forskellige
brudniveauer, så var det ikke muligt at kalde funktioner for rækker, selv om begge brudværdier var
tilgængelige i en række.

I

00800434

Overflow i totalberegning ved sumreference
Løsning
Hvis en totalberegning refererer til en sumbereging, kunne man risikere, at der ville opstå et overflow
i beregningen.

I

00800440

Fejl ved anvendelse af gennemsnit i totaludvælgelse
Løsning
Hvis man i en totalberegning refererer til en gennemsnitsberegning, så giver det ikke en fejl ved
afvikling.

I

00800663

Totaludvælgelse fejler i nogle situationer
Løsning
Hvis en totaludvælgelse baserer sig på et beregningsfelt, der refererer til et rekvisitionsfelt, og det
pågældende rekvisitionsfelt ikke er udfyldt, så resulterede det i, at querafviklingen fejlede. Det er
rettet.

I

00808063
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Løsning
Man kunne opleve, at decimaler forsvandt ved afvikling til skærm.
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