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

0D54
B

Dokumentskabeloner
00570256

Der vises ikke fejl hvis Service for windows task mangler
Løsning
Ved vedligehold af aliaser (generelle registre, afsnit 0832) samt vedligehold af dokumentskabeloner i
applikation 0D54, blev der ikke vist en fejlmeddelelse, hvis der ikke var kontakt til "Service for
Windows Task" serveren. Det er en forudsætning for dokumentstyring i workflow management, at en
sådan server er opsat.

0W16
B

Events
00563757

Vedl. af events, viser noget forkert ved dropdown på koncern
Løsning
Ændring i comboboxene over listen gav ikke den rigtige liste. Det er nu rettet.

0W42
T

Eventlog
00118797

Lagernummer sekundært i eventlog
Løsning
I visningen af eventloggen, kan der nu udelukkende positioneres på tidsstempel. Positioneringen på
lagernummer er udgået, da det er mere relevant at positionere på tidsstempel. Med "Selektion" (F17),
kan der begrænses på fx lagernummer, event, proces mv.

0W52
B

Procesdefinitioner
00550746

Visning af opgaveparameterreferencer
Løsning
Hidden felter til listen, som skal vises som comboboxe blev fejlagtigt dannet som kolonner. Det gav
nogle smalle blanke kolonner uden overskrift. De er nu fjernet.

B

00565919

I routing får F4 på opgaver ikke alle tegn retur
Løsning
Ved F4 mod et variabel længde felt, kom de sidste 2 tegn i strengen ikke med tilbage, hvis alle
karakterer var udnyttet.

Opgaveliste
T

00561215

Opgaveliste
Søgning i opgavelisten
Løsning
Ændringer til rekvisition til søgningen i opgavelisten:
 der er nu kun eet felt til proces og eet felt til opgave
 Ved F4 på opgaver, viser opgaver ud fra procesdefinitionen (og ikke ud fra instanser)
 Rekvisitionskode der afgør om fra/til dato/klokken, er deadline eller færdigmeldt dato/klokken.
 Rekvisitionskode der afgør om automatisk opgaver også skal vises.

WF server
T

00563709
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Løsning
Når logning er slået til på en proces, logges der nu noget mere fra udførsel af automatiske opgaver af
typen systemlink.

B

00578293

Ved fejl i konv.tabel, optælles antal opgaver ikke.
Løsning
Tælleren for antal opgaver, passede ikke altid. Der manglede en optælling af antal opgaver, hvis
opgaven sendes til errorhandler opgavebehandler (hvis konverteringstabel er forkert opsat).

T

00582571

Eventlog status ved "afslut kørende proces"
Løsning
Når der igangsættes en ny instans, og eventrelationen angiver at 'kørende proces' skal afsluttes,
fremgik det ikke i eventloggen (0W42), om der faktisk var afsluttet kørende proces. Det er nu således
at statussen 'Igangsat  tidl. inst. afbrudt' indikerer at der rent faktisk er afsluttet en kørende proces.
Var der ikke en 'kørende proces', vil statussen være 'Behandling afsluttet.
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