Funktions opdatering 5.7.01
ASPECT4 Query Manager
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

I

00641876

Queryappl. hænger ved én afvikling ad gangen og låst
Løsning
Hvis man afvikler en query som applikation, og den er sat til, at den kun må afvikles af én ad
gangen, så hænger applikationen ikke længere, hvis en anden afvikler applikationen, og man trykker
OK til den besked, der fremkommer.

S

00643938

Betinget formatering ved visning af PDF i browser
Løsning
Betinget formatering slår nu også igennem ved "Vis udskrift" af DocManager output.

W

00643978

Ref. URL og anvendelse ved DocManager
Løsning
Man kan på et felt angive en reference URL, så er en reference til et felt, der har et URL indhold. Ved
output til DocManager vil URL'en bag URL referencen blive sat som link på feltet til DocManager.

I

00644943

Feltoverlap ved standardværdier på rekvisition
Løsning
Hvis man i en rekvisition har et afkrydsningsfelt, vil man ikke længere opleve feltoverlap, når man
angiver standardværdier for rekvisitionen.

I

00645967

Hænger ved eksterne datakilder pga. CASE
Løsning
Man kunne opleve, at et beregningsfelt indeholdende CASE i en query, der opererer på en ekstern
datakilde, kunne få queryafviklingen og "Vis SQL" til at hænge. Denne fejl er rettet.

W

00646142

Anvende ikkeudvalgte felter i workflow output
Løsning
Det er muligt at udpege ikkeudvalgte felter i et workflow output.

B

00646320

Sammenblandet query
Løsning
Hvis man i QueryManager afvikler til diagramoutput med rekvisition og dernæst lukker querien, så
bliver rekvisitionen ikke længere "hængende" og vist, når man kører en anden query med rekvisition.

I

00646648

Betingede formateringer og Excel
Løsning
Hvis flere betingede formateringer skal udføres på samme celle, så slår det nu også igennem ved
afvikling til Excel.

I

00648517

Eksterne datakilder: Fejl ved ref. til query med kun totaler
Løsning
Det er nu muligt at anvende en query mod eksterne datakilder, der kun danner totaler, i en anden
query.

I

00650404
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Løsning
Hvis en rekvisition ikke indeholder felter, men kun refererer til rekvisitioner i handlinger, så blev
rekvisitionen ikke vist. Det gør den nu.

W

00650519

Styring af blanke rækker mm. ved brud
Løsning
Der er nu mulighed for at angive, om der skal vises blanke rækker før/efter brudrækker, og om
brudrækken skal vises med fed skrift.

I

00650816

Fejl ved rekv. oprettelse hvis handlingsqueries udpeges
Løsning
Man kunne opleve en fejl ved oprettelse af en rekvisition, hvor man udpegede underliggende queries
for handlingsqueries.

I

00678432

Forkert værdi flettes ind i brudtekst
Løsning
Hvis man flettede en værdi ind i en brudtekst, og man havde ændret på rækkefølgen af felterne,
kunne man opleve, at det var en forkert feltværdi, der blev flettet ind i brudteksten. Nu bliv er den
korrekte feltværdi flettet ind i brudteksten.

I

00686398

Forkerte summer ved brudopdeling og flere brudniveauer
Løsning
Hvis en query kun danner totaler, og der er mere end ét brudniveau, så kunne man opleve, at
summerne blev forkerte, når man kørte til et brudopdelt output. Det er blevet rettet, så summerne
bliver korrekte.

Dato 20012017

Side 2

