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B

00477188

Split view og infoboard gemmer ikke størrelse
Løsning
I tabeller kan man lave splitviews og/eller man kan få vist infoboards. Hvis man har valgt dette, og
man har ændret størrelsen på hhv. splitviewet og/eller infoboardet, så vil klienten fremover huske,
hvilken størrelse brugeren ønsker at splitviewet/infoboardet skal have.

I

00580719

F4 i splitview
Løsning
Hvis man i en tabel har lavet et splitview med åbne felter, der skal ske en automatisk beregning på,
blev den automatiske værdi ikke opdateret straks. Det var nødvendigt at trykke enter 2 gange, inden
f.eks. den nye kostpris blev vist korrekt. Denne fejl er rettet.

I

00580741

Overfør til Excel ved splitview
Løsning
Hvis der i en tabel var lavet et eller flere splitviews, så var det ikke muligt at overføre til Excel. Denne
fejl er rettet.

T

00582523

Gammelt opsæt kan betyde nye kolonner ikke vises
Løsning
Hvis man har et gammelt opsæt f.eks. fra release 3 (hvor man har flyttet/fjernet eller farvet kolonner)
blev dette opsæt ikke vist under kolonnesæt. Det betød, at man ikke kunne vælge 'Standard' og
dermed få vist eventuelle nye kolonner, der senere er tilføjet i applikationen. Denne fejl er rettet.

I

00586570

Dropdown felter for små (hvis fonten er større end 14)
Løsning
Hvis man anvender en font størrelse større end 14, kunne dropdownfelter blive vist for smalle. Denne
fejl er rettet.

T

00598576

Vis bilag via klik på ikonet
Løsning
Ved klik på Vis bilag i arkiv (applikation 1614) kunne det ske, at klienten blev helt grå. Denne fejl er
rettet.

B

00600154

I ordreregistreringen glemmes brugerens tilpassede opsæt
Løsning
I ordreregistreringen i Tekstil systemet kunne det ske, at clienten "glemte at vise" det tabel opsæt,
brugeren/virksomheden selv har rettet til (eller har haft EG til at rette til). Det betød, at alle felter fra
Standard opsættet blev vist i stedet. Denne fejl er rettet.

T

00606581

Kan ikke komme tilbage med F12
Løsning
I applikationer, hvor der ikke er åbne felter, har F12 virket hele tiden. Men hvis man f.eks. via
Stepping Stone har været ovre i et andet applikationsnummer og kommer retur, havde applikationen
ingen fokus. Det betød, at F12 ikke virkede. Denne fejl er rettet.

B

00618126

Ikke muligt at komme til næste niveau
Løsning
I nogle situationer kunne det ske, at man i Logistikapplikationer ikke kunne gå til næste niveau.
Ribbon blinker blot. Fejlen betyder også, at man heller ikke kunne forlade applikationen med F12.
Fejlen er rettet.

B

00618145
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Løsning
Visning af noter er forbedret. Der har været en fejl, som betød, at noter med typen 'Ved visning af
skærmbilledet' ikke blev vist i korrekt størrelse. Fejlen er rettet, således at noter med denne type igen
vises i stor størrelse, når man kommer ind på skærmbilledet. Endvidere er visning af flere noter på
samme felt/skærmbillede forbedret.

B

00623219

Timeglas kører og man kan ikke klikke i et felt
Løsning
Især hvis man har startet flere faner op med eksempelvis hvert sit firma, kunne det ske, at klienten
blev ved med at vise et timeglas. Det skete eksempelvis, hvis man startede samme applikation flere
gange meget hurtigt efter hinanden.
Man kunne godt tabulere ned i et felt, men det var ikke muligt at klikke i et felt. Man kunne også
komme videre ved ved at klikke over på en anden fane og trykkede F5, når man kom retur, forsvandt
timeglasset.
Fejlen er rettet.

I

00626078

Noter kan få "snurrebassen" til at køre
Løsning
Hvis man har noter, der skal vises straks billedet vises,  og man trykkede enter meget hurtigt, kunne
man godt arbejde videre, men en rund cirkel indikerede, at systemet arbejdede videre. Denne fejl er
rettet.

I

00626964

Kolonneregler gemmes ikke
Løsning
Der er lavet en forbedring vedr. kolonneregler. Fremover kan der laves en kolonneregel pr.
kolonnesæt.

I

00630845

Søgning via InsightSearch
Løsning
Hvis Insight Search ikke får nogle informationer med retur, ville Insight Search stå og hænge. Denne
fejl er rettet.

W

00633672

Undlad at starte autostart applikationer ved quickstart
Løsning
'Quick Start' kan anvendes til hurtigt at få startet en applikation op i et andet koncern/firma eller
miljø. Hvis man i genvejsbjælken har valgt at én eller flere applikationer skal autostartes, vil dette kun
gælde almindelig opstart af klienten. Ifm. Quick Start vil applikationer ikke blive startet op automatisk

T

00634221

Ignorer autostart ifm. Quick Start
Løsning
'Quick Start' kan anvendes til hurtigt at få startet en applikation op i et andet koncern/firma eller
miljø. Hvis man i genvejsbjælken har valgt at én eller flere applikationer skal autostartes, vil dette kun
gælde almindelig opstart af klienten. Ifm. Quick Start vil applikationer ikke blive startet op automatisk
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