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

T

00368556

Visning af fejl/advarsler fra modul i modulvedligehold
Løsning
I applikationer hvor der kan skrives et SQL udtryk (fx i en række steder i
procesdefinitionsvedligehold), vises nu en mere præcis fejltekst, hvis SQL udtrykket er forkert. Der
vises den fejltekst som SQL finder.
Tilsvarende i vedligehold af modulkald, vises nu den fejltekst som modulet returnerer hvis requesten
ikke opfylder kravet fra modulet.

T

00415095

Vis opgaver med status 'vent på' og overstyr 'vent på'
Løsning
Under "Mine opgaver pr. status" og "Mine opgaver pr. kategori/status", vises opgaverne for "vent altid
på"/"vent på" betingelserne for brugeren.
Automatiske opgaver der venter, kan ses i søgning hvor der kan også begrænses på status "Venter
på vent altid påbetingelse" og "Venter på vent påbetingelse".

Nyt:
Via ny funktion under knappen "Funktioner" kan "vent på"betingelse overstyres (hvis det er
brugertilladt). Overvej hvem der skal have tilladelse til funktionen.

T

00582578

Visning af instanshistorik  vis flere rækker
Løsning
Ved visning af historikken til en instans, vises nu op til 5000 rækker (mod tidligere 1000 rækker).

T

00583903

"Opgavebehandler på sidste niveau" læses forkert
Løsning
"Opgavebehandler på sidste niveau" blev hentet med koncern og firma fra procesdefinitionens
koncern, firma. Det er nu rette til at hente ud fra instansens koncern, firma (med fald igennem).

0W10
T

Systemlinks
00634669

Plugin som systemlink
Løsning
Det er nu muligt at vælge plugin applikationer som klassiske applikationer i systemlinks.

0W42
T

Eventlog
00634957

Vise flere parameteroplysninger i eventloggen
Løsning
Der vises nu flere oplysninger i parameterfeltet (udvidet fra 5.000 til 10.000 tegn).

0W52
T

Procesdefinitioner
00554637
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Løsning
Med @funktionen @AWFTRIGGERUSER, kan den brugerID der har affyret eventen, hentes ind på
en parameter på procesdefinitionen. Ved datarelateret trigning, er det den brugerID der har lavet
trigningen. Ellers er det den brugerID som har affyret eventen
Se mere i funktionsbeskrivelsen AWF_FUNK

T

00572671

@funktion til hent godkender af opgave
Løsning
2 nye @funktioner vedr. opgavebehandler (personer):
 Med funktionen @AWFACTIVITYAPPROVEDBY, kan den opgavebehandler der har færdigmeldt en
given opgaven, returneres.
 Med funktionen @AWFPERSONTOUSERID, kan opgavebehandler (person) omsættes til den
brugerprofil som personen har tilknyttet.
Se mere i funktionsbeskrivelsen AWF_FUNK

T

00590572

Samlet advarsel/info ved sletning af opgave
Løsning
Ved sletning af en opgave, blev der vist en advarsel for hver yderligere information der var på
opgaven (fx mapninger, yderligere systemlinks osv.).
Dette er nu ændret til at der vises en samlet advarsel med alle de underliggende informationer der er
på en opgave (billede vises kun hvis der er yderligere oplysninger). Sletning af opgaven kan fortrydes
i advarselsbilledet.
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