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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.

B

00597321

Bedre beskeder ønskes, ifm bruger er disabled
Løsning
Hvis en bruger bliver disabled, blev der tidligere vist en besked, som var svær at tyde. Fremover
bliver vist en sigende tekst.

I

00634568

Sletninger i tabel, v/højreklik tabes markering
Løsning
I tabeller kan man trykke på Ctrl og derefter markere flere rækker. Hvis man vælger f.eks. at slette
disse gik det godt, hvis man gjorde det via genveje. Fremover kan man også udføre handlingen via
højrekliksmenuen.

B

00637325

Pop ups vises på forkert skærm
Løsning
Der er lavet en ændring i klienten, så den fremover husker, hvis en bruger har flyttet et eller flere pop
up vinduer. Fremover vises vinduet samme sted som sidste gang.

S

00639600

Stepping Stone i fx 2111 virker ikke
Løsning
Der er lavet en rettelse, således at stepping stone links virker igen.

B

00640918

Stepping stone fra 2335 til 2336 virker ikke!
Løsning
Der er lavet en forbedring vedr. Stepping Stone. Ifm. AKS 5.6.01. var der introduceret en fejl, som
betød, at SteppingStone i f.eks. applikation 2335 til 2336 ikke virker. Denne fejl er rettet.

B

00641548

Indtastning af flere varer efter søgning
Løsning
Efter at have tastet antal på flere linjer, blev antallet fortsat stående, efter man har trykket enter.
Fremover bliver felterne sat til at være 0

T

00643572

Fokus overstyring virker ikke længere
Løsning
I enkelte applikationer (f.eks. appl. 1242 i ECO), er det i programmet defineret, at fokus skal starte i
øverste venstre hjørne i tabellen. Der har været en fejl, som betød, at klienten ignorerede dette.
Fejlen er rettet, så fokus igen er i øverste venstre hjørne, hvis dette er defineret i programmet.

B

00646940

Clienten låser ved test af datoformat YY MM
Løsning
Datoen fejlmeldes hvis denne indtastes forkert.

B

00647010

Ftaster virker ikke ifm tom tabel. Tryk på Fknap virker
Løsning
Det var ikke muligt at få aktiveret F6 ved at trykke på tasten. Tryk på knappen F6 virkede. Fremover
virker begge dele

T

00647933

Dato 01022017

Popup menu vises ikke korrekt i shortcutbar
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Løsning
Hvis der findes mange genveje i genvejsbjælken, vises disse nederst under en "diverse" ikon. Hvis
man højreklikker på en genvej, blev højrekliksmenuen vist i toppen af skærmen i stedet for i
sammenhæng med den pågældende genvej. Fejlen er rettet.

T

00650439

Crosswork skal spørge efter filnavn
Løsning
Clienten er ændret, så der er mulighed for, at brugeren i en dialogboks kan angive navnet på et
dokument i CrossWork

B

00654500

Fokus flyttes til Find i bunden (af 6201)
Løsning
Hvis man rettede indholdet i et felt i tabellen og trykker enter, blev focus sat i 'Find' feltet i bunden af
skærmbilledet.

B

00657467

Kolonnerod efter F14
Løsning
Hvis man f.eks. i applikation 6201 i Trælastsystemet trykker enter til alle billederne og afslutter med
F14 for at få vist total, så kunne indholdet i nogle celler forskydes i forhold til kolonneoverskrifterne.
Denne fejl er rettet.

T

00661895

Forkert besked, hvis der ikke er forbindelse til portalen
Løsning
Hvis password ikke er korrekt, vises en besked. Denne besked er forbedret, så den er mere sigende.

B

00662025

Valgt linje flytter sig i 6802
Løsning
I tabeller er der en blå linje, som viser, hvor fokus er. Der har været en fejl, som betød, at en linje er
redigeret, blev linjen flyttet til toppen. Denne fejl er rettet.

B

00665955

Cursor hopper til top af tabel
Løsning
Når man har redigeret en sag og med F4 springer over i et andet skærmbillede, så kom man ikke
tilbage til samme linje, men fokus blev sat øverst. Dette er rettet, så fokus er som tidligere.

S

00669111

Ftaster i "undocket" applikation
Løsning
Hvis man trækker en fane over på en ekstern skærm, var det ikke muligt at bruge Ftasterne. Denne
fejl er rettet.

T

00669214

Knap vises ikke i ribbon
Løsning
I applikation 6142 blev knappen 'Skift ændringsmåde' ikke vist i ribbon. Denne fejl er rettet

I

00673090

Noter kan ikke sættes på checkbokse
Løsning
Noter er blevet forbedret, så det er muligt at få sat noter på tjekboxe

I

00676614

Dato 01022017

Tegningsproblemer
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Løsning
Klienten er ændret, så den er bedre til at håndtere browsers på workspacen.

T

00676822

Klienten placeres ikke korrekt hvis flere skærme
Løsning
Normalt husker klienten, hvis et skærmbillede maksimeres, så samme skærmbillede næste gang kan
vises på samme måde som sidst. Men dette var ikke tilfældet, hvis man havde flere skærme. Klienten
er ændret, så den også kan huske indstillinger fra en sekundær skærm fremover.

I

00676929

Signon: default med blank bruger hvis EDBGRP
Løsning
Under indstillinger kan man vælge, om klienten ifm. opstart skal defaulte med seneste brugerid,
Windows bruger eller blank. For at undgå at få disabled EDBGRP, er der lavet en ændring, således
at brugerid er blankt, hvis seneste brugerid var EDBGRP.

I

00677270

Nulstilling af forgrundsfarve i layoutdesigner
Løsning
Hvis man i layout designeren har ændret en farve i et felt, og senere ønsker at fjerne farver (ved at
vælge 'ingen'), så blev farven fortsat vist. Denne fejl er rettet.

I

00677642

Splitview blinker
Løsning
Hvis man i en tabel, der er åben for indtastning, har lavet et splitview, så blinkede billedet, hver gang
man tastede et tegn. Fremover står billedet roligt.

I

00677651

Utydelig forbudtskilt
Løsning
Tidligere var pop up billeder lidt utydelige, hvis de blev trukket udenfor klient billedet. Dette er rettet.

I

00683821

Klienten fryser (periodisk) i chartek billedet
Løsning
I helt specielle tilfælde kunne klienten fryse. Denne fejl er rettet

I

00687297

Nyoprettede noter dukker ikke op med det samme
Løsning

I

00687458

Bladre tilbage i faner i flexvedligehold
Løsning
I applikationer med flex vedligehold, eksempelvis appl. 1111, 2111, 3111 osv kan Ctrl +
pagedown/up bruges til at bladre mellem faner. Men når man er nået til sidste fane, så kunne Ctrl +
PageUp ikke benyttes til at bladre tilbage til forrige fane. I en visningsapplikation f.eks. 2311 kunne
Ctrl + PageDown kun anvendes én gang. Ctrl + PageUp virkede slet ikke. Fremover kan Ctrl +
pageup/down anvendes til at bladre frem og tilbage mellem alle fanerne.

I

00687796

Infoboard ikonet forsvinder ifm splitview
Løsning
Hvis man i en tabel i ribbon har et ikon til visning af Infoboard, forsvandt dette midlertidigt, hvis man
valgte splitview. Næste gang applikationen blev valgt, var Infoboard ikonet synligt igen. Fremover
forsvinder Infoboardet ikke.

T

00691791

Dato 01022017
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Løsning
Der har været en fejl, som betød, at klienten kunne låse, hvis man ændrede teksten i en note. Denne
fejl er rettet.

Dato 01022017
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