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I

00432393

Formatnavn ved stepping stone
Løsning
I applikation 6201 i trælast systemet er Stepping Stone links forbedret.

I

00446972

Fejl på Mac, hvis Ctrl+Space anvendes
Løsning
Nu virker Ctrl+space også på MAC

I

00466378

Aktivering af Infoboard
Løsning
Hvis der kun er et Infoboard, så vil det fremover være muligt at klikke direkte på ikonet og dermed få
aktiveret Infoboardet. Tidligere skulle man klikke på pilen, inden Infoboardet kunne vælges.

I

00498880

På Mac hænger klienten, hvis der er fejl i et felt
Løsning
Hvis man på en MAC udfylder et felt forkert, så kunne det få klienten til at hænge. Dette problem er
løst.

T

00503467

Lille popup vises oveni stor popup
Løsning
Hvis man i en tabel har rigtig mange options, vil højrekliksmenuen blive meget lang.
Hvis man har to forskellige skærme med forskellige størrelser, kunne det betyde, at den øverste linje
(over højrekliksmenuen) kunne blive vist ovenpå højrekliksmenuen.

S

00504347

Visning af Noter  hvorfor vises den ikke altid ?
Løsning
Tidligere kunne det ske, at noter blev vist for sent, (hvis man skiftede rundt mellem forskellige billeder
i applikationen). Dette er rettet.

T

00505475

Stepping stone links virker ikke ved QM apps
Løsning
På Mac virkede det ikke korrekt, hvis man via Stepping Stone kalder en QueryManager applikation.
Rekvisitionen blev altid vist, selvom det er meningen, at den skal springes over. Fejlen er rettet.

W

00509061

Globale indstillinger
Løsning
Brugere som har tilladelse til appl. 0110 kan i klienten foretage ændringer under Globale
Indstillinger.
Sådanne ændringer vil under normale omstændigheder gælde for alle miljøer på samme server.
Dette er ikke hensigtsmæssigt på hotelservers. Der er derfor lavet en ændring, således at Globale
indstillinger på 'SAAS' maskiner alene gælder for det pågældende miljø.

B

00516260

Søgeresultat og infoboards varer med ','
Løsning
Insight Search kan fremover håndtere danske specialtegn (f.eks. æ). Derudover kan der i
Logistiksystemet f.eks. forekomme varer med komma i. Clienten er ændret, således at Insight Search
kan håndtere begge dele.

B

00517534
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Løsning
I klient 1035 er der opstået en fejl, som betød, at Infoboards ikke blev opdateret, hvis fokus blev
flyttet til en anden linje. Denne fejl er rettet.

B

00517948

Focus bliver ikke sat korrekt (appl. 8161)
Løsning
Hvis man i logistikapplikationen 8161 har valgt det opsæt, der hedder 'Indtast via
tilbagemeldingsnummer' så blev fokus sat på 1. fane i stedet for i første felt. Denne fejl er rettet.

T

00518464

3107 ajourfør langsomt ifm. udligning dvs. Umarkering
Løsning
I applikation 3107 'kundeudligninger' er U markeringen forbedret.

B

00519207

Tab trykker F12 (Dan rekv. via sagsregistrering)
Løsning
Hvis der tidligere har været udført en F12, kunne denne handling blive udført igen. Dette er f.eks. set
ifm. F8 'Dan rekvisition via sagsregistrering' i trælastsystemet. Denne fejl er rettet.

B

00519420

Markering af hele tabelkolonner
Løsning
Klienten er ændret, således at man igen kan højreklikke på en kolonneoverskrift og dermed få
markeret hele kolonnen.

B

00519427

Startbilledet i 7204 ser anderledes ud
Løsning
Fokus plejer at starte i feltet 'Søgning' i applikation 7204 i Trælast systemet. Men pga en fejl, blev
fokus placeret i første åbne felt i tabellen. Denne fejl er rettet, således at fokus igen er i søgefeltet
nederst på billedet.

B

00520065

Find og Filter virker ikke på løsrevne faner
Løsning
Der er lavet en rettelse i klienten, så det er muligt at tabbe ned i felterne 'Find' og 'Indtast filter' (hvis
disse er vist på billedet).
Hvis man flytter en fane ud af klienten (løsriver en fane) så vil man via tastekombinationen Alt+tab
kunne navigere mellem disse.

B

00520171

Drag & Drop er ikke mulig længere (vedl. listedefinition)
Løsning
Drag and drop funktionen er forbedret.

W

00520873
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Løsning
Kolonneregler er udvidet til også at kunne håndtere regulære udtryk som regler (se evt. mere her:
https://da.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A6re_udtryk)
Eksempel:
"*" angives som "\*" fordi "*" er et wildcard tegn
".*" betyder "et vilkårligt antal tegn"
Med regulære udtryk kan der laves kolonneregler på hvad som helst. Bl.a. kan det anvendes i
transportapplikationer til at få farvet leverancer med flere leveringssteder, idet der vil være en stjerne
(*) i feltet lev.sted, hvis der er flere leveringssteder.
I kolonnereglen skal der i dette tilfælde stå: match, hvis feltet: Regulært udtryk: .*\*.*

W

00522385

Anderledes markering af valgte række i tabeller
Løsning
Vi har hørt fra flere kunder, at det i release 5 kan være svært at læse hele linjer i tabeller med mange
kolonner, fordi alle rækker har samme farve. Dette problem er løst ved at der fremover vil være en
blå streg under den række, der har fokus.

T

00524797

Genvej til hjemmeside med password får klienten til at låse
Løsning
Når klienten starter op, kaldes alle URL genveje (oprettet i genvejsbjælken i venstre side), fordi
klienten skal vise ikonerne. Dette kunne få klienten til at låse, hvis den hjemmeside, der kaldes
kræver brugerid og password  og denne ikke er den samme som til ASPECT4.
Fremover prøver klienten at kalde alle URL's, men hvis det ikke lykkes at komme ind på siden, så
vises standard browser ikonet.

B

00524837

F12 fra Stepping Stone returnerer ikke korrekt
Løsning
I klient 1037 er desværre implementeret en fejl, som betød, at hvis man stod på en detailbillede og
herfra sprang til et andet program via Stepping Stone, så returnerede man ikke til det korrekte billede,
når man anvendte F12. Fejlen er rettet i klient 1038.

B

00525858

Link til UPS (Track & trace) virker ikke
Løsning
Det har ikke tidligere (i release 5) været muligt at linke til en internetside, der viser en popup. Dette er
rettet.

T

00526047

Svært at se forskel på åbne/lukkede felter (listebilleder)
Løsning
Farverne i klienten er ændret, således at det er væsentlig lettere at se forskel på åbne og lukkede
felter.

B

00528249

Pil og vælg ifm. radiogroup virker ikke
Løsning
I applikationer, hvor det er muligt at vælge mellem forskellige options via radiobuttoms (man flytter
den sorte prik til den ønskede option) vil det fremover være muligt vælge en anden option via
piltasterne.

T

00529046
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Løsning
Hvis man i Logistikapplikationer via Layout Designeren vælger at få vist nøgleværdier (f.eks.
varenummer, ordrenummer eller lign.) på faneoverskriften, så blev disse ikke gemt. Denne fejl er
rettet.

S

00529876

Søgning via filter  cursor hopper tilbage i tabellen
Løsning
Hvis man har sat en søgning i gang i en tabel ved at indtaste et ord/værdi (eller dele heraf) i filterfeltet
nederst, blev fokus automatisk flyttet op i det åbne felt i tabellen, når nye rækker var hentet. Dette er
ændret, således at fokus forbliver i filterfeltet.

B

00531261

Focus i antal tabes, når der tastes hurtigt.
Løsning
Hvis man indtastede meget hurtigt, kunne det ske at fokus forsvandt. Keyboardbufferen er rettet,
således at det igen er muligt at taste foran.

T

00531668

Ny søgning og sortering henter alle rækker
Løsning
Hvis man i en tabel har sorteret en kolonne og efterfølgende sletter en linje, udføres sorteringen igen.
Tidligere var det ikke muligt at stoppe denne sortering. Fremover kan sorteringen stoppes via det lille
røde kryds nederst i højre hjørne.

T

00532701

Gem ikke defaultværdi i Preferences
Løsning
Klienten er blevet lidt hurtigere til at lukke ned. Det skyldes, at der under klientens indstillinger
tidligere blev gemt for meget ifm. paneler, der kan klappes sammen. Fremover gemmes kun de
værdier, som afviger fra default.

T

00532925

Forkus forkert v/skift tilbage til "sort/grøn" fane
Løsning
Der er lavet en forbedring i klienten vedr. navigeringen i "sort/grønne" faner (5250 emulering).
Tidligere var navigeringen kun ok, indtil man sprang til en "almindelig" applikation i ASPECT4.
Fremover er det også muligt at betjene "sort/grønne" faner uden brug af mus, efter man har arbejdet i
"almindelige" ASPECT4 faner.

B

00533559

Klienten går ned pga out of memory fejl
Løsning
Hvis man i HRM systemet vælger kun at få vist alle medarbejdere, som ikke har noget oprettet til DS
Statistikken,  og der findes rigtig mange medarbejdere, så kunne det ske, at klienten låste (pga en
out of memory). Denne fejl er løst.

B

00534802

Kolonneregel sætter selv tusind punktum
Løsning
Hvis man laver kolonneregler f.eks. på afdelingsnumre, kunne klienten ikke håndtere numre højere
end 999. Årsagen er, at numre over 1000 får tusindadskiller. Denne fejl er rettet.

B

00537222

Stepping Stone til ordrevedl. virker ikke (visningsbillede)
Løsning
Stepping Stone er forbedret, således at det er det rigtige, der sendes med videre.

I

00538354

Kan ikke vælger enter på billede nr. 3 i generelle registre
Løsning
Tidligere var det ikke muligt at komme videre via enter på billeder, hvor der ikke er åbne felter. Denne
fejl er rettet.

T

00540770
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Løsning
Der er lavet en forbedring, således at den øverste linje på højrekliksmenuen altid placeres korrekt.

S

00542469

Svært at ramme ikon for miljøskift (globus)
Løsning
Fremover er det væsentlig lettere at få aktiveret globussen i nederste venstre hjørne og dermed
lettere at få startet et nyt miljø eller koncern/firma op .
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