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W

00035629

Optimering af cockpits
Løsning
Der er lavet en performance forbedring i Logistik cockpits

W

00072252

Vis samme ikon ifm. opstart som øverst på fanen
Løsning
Når man starter en applikation op, vises (kortvarigt) applikationens ikon midt på siden. Dette ikon var
ikke altid det samme, som det lille ikon, der vises på applikationsfanen øverst. Fremover vil disse to
ikoner være ens.

T

00393524

Generelle noter på applikationer
Løsning
I applikation 0128 er der mulighed for (via højrekliksmenuen) at oprette en generel note på en
applikation. Dette kan f.eks. anvendes til at informere brugerne om, at en applikation er ændret, vil
udgå osv. Oprettes der flere noter på samme applikation, kan der bladres mellem disse.

W

00499700

Markering for aktivt kolonnesæt
Løsning
Hvis en bruger i en tabel har lavet flere forskellige opsæt, så er er det fremover muligt under hhv.
Kolonnesæt og Splitview at se, hvilket af opsættene der anvendes.

B

00515704

Overførsel af tabel til regneark.
Løsning
Hvis man i en tabel foretager nogel ændringer  f.eks. fjerner en eller flere kolonner (under
tabelopsæt), og efterfølgende overfører tabelindholdet til EXCEL, så vil det fremover være de samme
kolonner som vises på skærmen, der overføres til EXCEL.

W

00529638

Flueben i ikkeediterbare kolonner er for utydelige
Løsning
Tidligere kunne det på nogle skærme være lidt svært at se, at der var sat et flueben i en checkbox,
som ikke er åbent for indtastning. Dette er fremover tydeligere.

B

00534802

Kolonneregel kan ikke håndtere værdier > 1000
Løsning
Hvis man laver kolonneregler f.eks. på afdelingsnumre, kunne klienten ikke håndtere numre højere
end 999. Denne fejl er rettet.

B

00537112

Cursor placering efter søgning
Løsning
Fokus kunne blive forkert, hvis man f.eks. i Trælast's ordreregistrering søgte på en vare. Dette kunne
bla give problemer, hvis man efterfølgende 'skyder' en stregkode. Fejlen er rettet.

I

00538522

Insight Search
Løsning
Søgning via højrekliksmenuen i Insight Search er forbedret.

B

00543546
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Løsning
Hvis man løsriver en applikation  f.eks. ved at trække applikationen over på en anden skærm og
senere flytter det tilbage, kunne det ske, at billedet komme til at ligge bagerst. Denne fejl er rettet.

I

00544308

Vis sum, gennemsnit mv. på markerede celler
Løsning
I tabeller kan man markere nogle celler og derefter i et lille vindue få vist sum, gennemsnit osv.
Fremover er det lidt lettere at få vist dette vindue.

I

00544392

Visning af stepping stone links
Løsning
Visning af Links pr. funktion er forbedret, så det er lettere at se, hvilke der findes. Tidligere lå de links,
der findes typisk under mappen 'Andet'. Fremover bliver de vist enkeltvis, hvis der er plads.

I

00545006

Genbrug sidste sortering? vises for ofte
Løsning
Hvis man sorterer en eller flere kolonner i en tabel, huskes dette. Det betyder, at næste gang
applikationen startes, kommer der et pop up vindue med spørgsmålet: Ønsker du at genbruge
seneste sortering? Det har vist sig, at dette spørgsmål også kunne vises i applikationer, hvor
brugeren ikke tidligere har lavet sortering. Dette er rettet.
Bemærk, sorteringen gemmes pr. pc. Dette har kun betydning, hvis man på samme pc logger på
med forskellige brugerid's  og laver sorteringer.
Hver gang spørgsmålet kommer, kan den enkelte bruger svare nej til at genbruge seneste sortering
og på den måde undgå, han/hun får spørgsmålet igen. Hvis der er behov for at få slettet samtlige af
brugerens sorteringer, kan dette gøres under Udviklersupport. Kontakt hotline for at få hjælp til at
fjerne disse (søg på reuse).

I

00549989

Visning af 2. level fejlmeddelelse
Løsning
Hvis der er en fejl i et felt (f.eks. fordi der indtastes noget forkert) vises nederst en fejlmeddelelse.
Hvis der er mere beskrivelse, er det via Alt + F1 muligt at få vist den udvidede beskrivelse. Tidligere
blev linjeskift i sådanne udvidede beskeder ikke vist korrekt. Denne fejl er rettet.

I

00550029

Visning af dropdown felter
Løsning
Når man vælger visning af et skærmbillede, er felterne lukkede (dvs. det er ikke muligt at indtaste i
disse). Dette ses ved at felterne er grå (de har samme farve som baggrundsfarven). Der har været en
lille fejl, idet lukkede (dvs. ikke indtastningsbare) dropdown felter blev ikke farvet grå. Denne fejl er
rettet.

I

00550796

Genveje bliver hængende ifm. lås skærm
Løsning
Hvis man låser clienten via genvejstasten Alt + l, så låses skærmen, som den skal. Men når
password er indtastet, kunne man stadig se alle genvejene. Og de var ikke aktive. Denne fejl er
rettet.

I

00551067

Besked ved single signon
Løsning
Hvis klienten sender en pop up ud, kunne det ske, at dette billede kom til at ligge bagerst. Dette er en
fejl, som hermed er rettet.

T

00551905
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Løsning
Der har været en lille fejl, som kunne betyde, at applikationer ifm. billedskift et splitsekund blev tegnet
forkert. Denne fejl er rettet.

B

00552030

Problem med kolonnesortering
Løsning
Hvis man tidligere har sorteret en kolonne, bliver man næste gang spurgt, om man vil anvende
seneste sortering. Selvom man svarede 'nej', udførte klienten sorteringen alligevel. Denne fejl er
rettet.

S

00552869

Konflikt mellem F9 og udvid popup
Løsning
Hvis man ønsker at udvide/formindske størrelse på et pop up vindue, kunne det være meget svært at
få fat i rammekanten (for at trække i denne). Dette er forbedret.

S

00553231

Søgning i ribbon
Løsning
I ribbon øverst er der mulighed for at søge efter funktioner i ribbon. Der har været en fejl, som kunne
betyde, at de funktioner, der ikke er synlige, ikke blev medtaget i denne søgning. Fejlen er rettet.

S

00555368

Google Map
Løsning
Google Streetview er forbedret, så den kan bruges til at vise den nøjagtige position  f.eks. hvor i en
stor bygning, varer skal afhentes. Tidligere kunne den kun vise adressen.

S

00555610

Indhold i fanen Tabel vises ikke
Løsning
Hvis man har foldet ribbon sammen og to gange kort tid efter hinanden klikker på Tabel, så forsvandt
indholdet i ribbon. Denne fejl er rettet.

S

00555634

Tabelopsætning fejler
Løsning
Hvis man i en tabel ændrer på en kolonnes bredde, forsvandt denne ændring, hvis man efterfølgende
f.eks ændrede en kolonnes farve. Denne fejl er rettet.

S

00555980

Collapsible panes fastholdes fejlagtigt
Løsning
I vedligeholdelsesapplikationer f.eks. appl. 1111, 2111, 3111, 4111 osv. er der Collapsible panes
(dvs. faner, der kan klappes sammen/foldes ud). Hvis man først har klappet en eller flere faner
sammen, blev dette opsæt fastholdt  også selvom fanen/fanerne efterfølgende er blevet foldet ud.
Dette er ændret.

B

00557962

Query kan ikke startes flere gange
Løsning
Tidligere var det muligt at starte flere Queries op ved at kalde applikationen 'Query' eller 0QRY. Men
via genvejsbjælken kunne der være problemer med at starte Query op flere gange. Fremover er det
muligt at starte flere Queries op via genvejsbjælken også. Samtidigt er rettet, så Query retter sig
efter, om der er flueben eller ikke udfor 'Genbrug fane'.

B

00561077
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Løsning
Via højreklik på faneoverskriften er det muligt at få oprettet en genvej (i genvejsbjælken) til
applikationen. Tidligere kunne der en gang i mellem være problemer med på denne måde at oprette
genveje til QueryManager applikationer. Denne fejl er rettet.

B

00565828

Problem med Page Down
Løsning
Når page down anvendes, var det ikke altid en hel side, der blev vist ad gangen. Dette er ændret.

B

00566634

Noter på rolle niveau
Løsning
Selvom man kun havde tilladelse til at oprette noter på rolleniveau, var det muligt at oprette fælles
noter. Denne fejl er rettet.

B

00569785

Noter er forsvundet
Løsning
Hvis man helt tilbage i release 4 har lavet noter på kunder i logistiksystemet, så kan disse være lavet
med foranstillede 0'er (nuller). Denne fejl er senere blevet rettet, således at noter på et kundenummer
i logistik gemmes på samme måde som noter lavet på kundenummerfeltet i økonomisystemet. Det
betyder, at noter lavet på en kunde i logistiksystemet kan ses på samme kunde i økonomisystemet
(og omvendt).
Ifm. opdateringen her (AKS AKS 5.5.01) medsendes et program, der kan rette op på noter, der har
foranstillede 0'er.

B

00572842

Noteikon forsvinder ifm. miljøskift
Løsning
Hvis har forskellige miljøer, hvor noter er tilladt i det ene miljø men ikke i det andet,  og man skiftede
mellem disse miljøer, så blev noteikonet ikke altid vist som det skulle. Denne fejl er rettet.

T

00575555

Skærm bliver grå efter åbning af MultiSupport Next dokument
Løsning
Der er rettet en fejl, som kunne betyde, at skærmen blev grå efter åbning af MultiSupport Next
dokument.

I

00579911

Noter på nummeriske felter: lav længere delay
Løsning
Hvis man har lavet en note på f.eks. 2 kundenumre, som starter med de samme cifre,, men hvor det
ene kundenummer er længere end det andet, så kunne der være problemer med at nå at taste de
sidste cifre, inden noten blev vist på den første kunde. Denne fejl er rettet.

B

00580459

Quick Start virker ikke i de høje firmanumre
Løsning
Quick Start funktionen (ikonet findes øverst i Ribbon i højre side), kan anvendes til hurtig start af en
applikation i et andet miljø, koncern, firmanummer kunne have svært ved at håndtere, hvis man har
flere firmaer en 999. Fejlen er rettet.

T

00580909

CrossWork problem. Sitet findes ikke
Løsning
I specielle situationer kunne der være problemer med at linke mellem ASPECT4 og crosswork.
Denne fejl er løst.

MAC
I

00544272
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Løsning
Insight Search (Ctrl + mellemrum) virker fremover også på Mac.

Query Manager
B

00561962

R5 Query applikation kan kun kaldes én gang pr. client
Løsning
Hvis man startede samme QueryManager applikation op igen, kunne det ske, at billedet var tomt.
Først når man havde været ovre i en anden applikation og returnerede til QM applikationen, blev
billedet tegnet. Denne fejl er rettet.
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