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0654
I

Håndtering af flade filer
00545966

Valg af profiler ændret til F4
Løsning
Dropdown af profiler er ændret til F4. Ved tryk på F4 vises profilerne i en tabel med filtype,
servertype, server og stien.

0X70
I

ABC drift
00545542

Genstart ved import
Løsning
Ved genstart af import profil tjekkes om filen findes, og hvis ikke, hentes filen fra arkivet til videre
behandling.

I

00545546

Modtagelse af forkert XMLfil
Løsning
Når der udføres applystyle på en fil og dette intet resultat giver, typisk pga. forkert fil, går den i fejl og
der sendes en besked, om at indholdet af filen ikke er som forventet.

ABCprofil
I

00536422

Indgående profil viser nu feltnavne ved mapning
Løsning
Ved mapning af indgående profil vises der nu forslag til feltnavne. Feltnavnene hentes fra den sidste
dannes inhouse til ABCdokumentet.

I

00536469

Udgående arkivering kan fravælges at blive pakket (CLOB)
Løsning
Når Clobmetoden benyttes til at gemme filer med, bliver filerne først zippet (pakket) før de gemmes i
en DB2 fil. På fanen arkivoplysninger kan man nu fravælge at filen skal zippes. Dette skal benyttes,
hvis data skal være der med det samme, da processen med at starte pakkeprogrammet op tager lidt
tid. (fx ved print)

Stamdata
I

00536161

Stamdata
Oversigt over Dokumenter
Løsning
Ved klik på grenen Dokumentopsæt vises ABCdokumenterne, deres beskrivelse, gruppen og
kategori. Nu er det muligt at skrive beskrivelsen og tilføje værdier til gruppen og kategori direkte i
tabellen.

I

00536259

Berigelse gemmer forkert værdi
Løsning
Ved oprettelse af en berigelses linje, blev nogle af felterne med flueben gemt forkert.

Stamdata EDI
I

00536375
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Side 1

Funktions opdatering 5.4.01
ASPECT4 Business Connector
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Løsning
Det er nu muligt at overstyre således, at en udvalgt EDIaftale rammer et bestemt EDIdokument.
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