Funktions opdatering 5.6.01
ASPECT4 Query Manager
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

I

00584567

Drilldown på detailvisning kan ikke indlæse flere rækker
Løsning
Hvis man har en drilldown på en detailvisning, så indlæses nu flere rækker, når man når til enden af
tabellen.

I

00589688

Fejl ved sammenføjning af to beregningsfelter
Løsning
Det er muligt at sammenføje to beregningsfelter, uden man får at vide, at felterne er fra samme fil, på
trods af at det ikke er tilfældet.

I

00598923

Afgrænsning på interval fra 0 til 0 viser alt
Løsning
Hvis man i et interval rekvisitionsfelt afgrænser fra 0 til 0, så bliver afgrænsningen ikke længere
ignoreret.

I

00603393

"Skjul brudtekst kolonne" huskes ikke
Løsning
Sætter man flueben i "Skjul brudtekst kolonne", bliver det nu gemt, så det ikke er væk, næste gang
man åbner querien.

I

00605655

Der tages ikke hensyn til sortering på SQL opslag
Løsning
Hvis man har angivet en sortering på et SQL opslag, tages der hensyn hertil.

I

00611892

Fejl ved brudopdeling hvis ikke kun sumberegninger
Løsning
Hvis man i en query har andre beregninger end summer, og kører til brudopdelt output, så blev der
ikke taget hensyn til brudværdierne i overstyringerne. Dette er rettet.

I

00613194

Skjulte brudrækker giver blank række til skærm
Løsning
Hvis man afvikler til skærm, og en brudrække skal skjules, så giver det ikke længere en blank række
i stedet for at den bliver skjult.

W

00613288

Dan ikke tom fil ved tomt resultat
Løsning
Man kan på et IFS output angive, om man vil undgå, at der bliver dannet en tom fil, såfremt der ikke
er fundet nogen rækker i resultatet.

I

00613318

DocManager visning fra applikation
Løsning
Når man opretter en applikation til afvikling til DocManager, kan man angive, at det skal foretages
som "Vis udskrift", så den genererede DocManager PDF vises i en browser.

I

00624788
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Løsning
Det er muligt at referere til beregningsfelter i en SQL drilldown.

I

00624994

QM hænger ved valg/fravalg af beregningsfelt med fejl
Løsning
QueryManager hænger ikke længere, hvis man vælger/fravælger et beregningsfelt i feltoversigten, og
feltet er fejlbehæftet.

I

00626081

0værdi i kombinationsboks afgrænser ikke på 0
Løsning
Hvis man på et rekvisitionsfelt har tilknyttet et opslag som kombinationsboks, og
kombinationsboksen indeholder en 0værdi, så afgrænses der nu på 0, hvis den vælges. Dette
gælder også, selv om man ikke har angivet "Opfat 0 som værdi".

I

00627635

Alias udsendes ikke for beregningsfelter
Løsning
Hvis man har angivet et alias på et beregningsfelt, sendes det nu til klienten, så der bl.a. kan
fremfindes Stepping Stone links for feltet.

I

00627703

Fejl i Excel formelgenerering hvis CASE uden ELSE
Løsning
Hvis et beregningsfelt indeholder en CASE uden ELSE, så dannes ikke længere en fejlagtig formel til
Excel.
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