Funktions opdatering 5.5.01
ASPECT4 Query Manager
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

I

00124225

Stepping Stone skal ikke tage hensyn til seneste rekvisition
Løsning
Når en queryapplikation blev brugt ifm. Stepping Stone risikerede man, at det ikke virkede korrekt, i
og med at gemte rekvisitionsværdier fra sidste applikationsafvikling blev anvendt ved Stepping Stone
 det bliver de ikke længere.

I

00553860

Fejl ved detailvisning, hvis der anvendes firmaparametre
Løsning
Nu virker detailvisninger også, når querien anvender generelle registre og firmaparametre.

I

00554001

Fejl ifm. CrossPad faneapplikationer
Løsning
Fejl omkring filtrering og indlæsning af flere rækker i CrossPad faneapplikationer er rettet.

I

00554199

CrossPad: Fejl omkring visning af filter indledningsvist
Løsning
Hvis man på en CrossPad liste havde angivet, at et filter skulle vises med det samme, og listen var et
resultat af en drilldown, så blev filteret ikke vist, og filterikonet blev heller ikke vist i listen. Som
resultat af drilldown, vil det ikke være muligt at få vist filteret med det samme, men nu vises
filterikonet i listen.

I

00554513

Betinget formatering til DocManager
Løsning
Betingede formateringer understøttes ved output til DocManager.

I

00556486

Kolonnebredder i Excel skabelon overstyres
Løsning
Hvis man har angivet en skabelon på et Excel output, bliver kolonnebredderne i denne skabelon ikke
længere overstyret ud fra felternes længde i querien, således at skabelonudseendet fastholdes.

I

00556526

Rekv.felter med "Fælles navn" overføres ikke altid
Løsning
Hvis man har flere rekvisitionsfelter i underliggende queries med samme fælles navn, så blev
værdier ikke overført til alle underliggende rekvisitioner, hvis der i den aktuelle querys rekvisition ikke
var et rekvisitionsfelt med det pågældende fælles navn. Det er rettet, så værdien overføres til alle
rekvisitionsfelter med samme fælles navn.

I

00556550

Fejl ved Excel 2007 output ved mere end 1.048.576 rækker
Løsning
Hvis der ved output til Excel er over 1.048.576 rækker, som er maksimum antal rækker i et Excel
2007 regneark, så giver det ikke længere en fejl, men efterfølgende rækker overføres til en ny fane.

I

00556838

Fejl ved "Én beregning pr. brud" hvis NULL værdi
Løsning
Hvis man har angivet "Én beregning pr. brud" for et felt, og dette felt i en række vil indehole en
NULLværdi, så vil det ikke længere resultere i en fejl, eller at der ikke indlæses flere rækker.

I

00556843
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Løsning
Hvis man ved "Kun totaler" har angivet "Én beregning pr. brud" på et felt, så giver det ikke mening
at vise både brudværdi og beregning(er). Derfor vil brudværdien nu blive skjult.

I

00557048

"Én beregning pr. brud" ved mellemliggende brud
Løsning
Hvis man på et felt med et mellemliggende brudniveau  det vil sige at der er både højere og lavere
brud  og herpå angiver, at der kun skal foretages én beregning pr. brud, så giver beregningerne ikke
mening på brudrækker med højere brudniveau og vil derfor blive skjut for disse brudrækker.

B

00562114

F5 virker ikke på en query applikation
Løsning
Opfrisk muligheden i et queryresultat virker igen.

I

00565005

Fejl i CrossPad liste ved felt med underscore
Løsning
Hvis man for en query, der kun danner totaler, har lavet et beregningsfelt indeholdende en
underscore i navnet og angivet et brudniveau for feltet, så får man ikke længere en fejl, når man
forsøger at tilføje det til en CrossPad liste.

I

00565009

"Præfix med feltets tekst" ved totaler
Løsning
"Præfix med feltets tekst" for felter i en CrossPad liste, er nu også tilgængeligt ved "Kun totaler".

W

00565120

Mulighed for at flytte præsentationer på smartphone præs.
Løsning
Man kan flytte rundt på præsentationer på en CrossPad listes smartphone præsentation.

B

00575245

Alias på beregningsfelter ignoreres
Løsning
Det er rettet så et alias angivet på et beregningsfelt, også bliver udsendt til ASPECT4 Client, så der
kan laves Stepping Stone for det angivne alias.

I

00576092

"Vis udskrift" virker ikke
Løsning
Hvis man ved afvikling til DocManager sætter flueben i "Vis udskrift", så tages der igen hensyn til
det, fremfor at querien afvikles til DocManager uden visning.

I

00576315

Rekvisition ignoreres når der bruges 0225
Løsning
Hvis man til en queryapplikation har angivet 0225oplysninger, så bliver en eventuel rekvisition ikke
længere ignoreret.

I

00578996

Felter fra underliggende query kommer i forkert rækkefølge
Løsning
Hvis man i en query, har angivet rækkefølge på felterne, og bruger querien i en anden query, så
kommer felterne nu i den angivne rækkefølge.
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