Funktions opdatering 5.8.01
ASPECT4 Business Connector
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)
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I

ABC drift
00725761

Vis XML fil før stylesheet
Løsning
På import er det nu muligt at se filen før stylesheet.
Ved modtagelse af en kommafil, der anvender stylesheet, kan XMLfilen før stylesheet ses.
Ved modtagelse af XMLfiler kan der udføres 2 stylesheet's. Nu er det også muligt at se XML før
udførelse af stylesheet 2.
Ved modtagelse af filer via Rest service, vises XMLfilen, der er blevet dannet ud fra jsonfiler før
udførelse af stylesheet.

ABCprofil
I

00732535

Ingen besked om fejl, men kan ikke gemme
Løsning
Når en profil blev gemt var der tilfælde hvor der ikke skete noget. Det var en fejlbesked som ikke blev
vist. Det er rettet.

Drift
I

Drift
00724484

Relation og betingelse kunne blandes sammen
Løsning
Når der var fundet en relation, testes der for om betingelserne var opfyldt, men den kunne ved en fejl
få læst alle partners betingelse i stedet for.

I

00724486

?XP(xx/xx) gav en fejl hvis de stod ved siden af hinanden
Løsning
Ved benyttelse af 2 ?XP(xx/xx) efter hinanden fik den ikke tilsat den sidste værdi. Dette er rettet.

I

00737013

Forbedringer til Rest service
Løsning
Ved afsendelse af fil via Rest service, gemmes den afsendte fil.
Der kan gemmes værdier via funktion SAVE, der kan berige den modtaget fil.

I

00737015

Tjek af ABCopsæt
Løsning
Der laves et tjek af ABCopsættet, der sendes til de personer der abonnere på ABC i EEM.
Der tjekkes 3 ting.
1) at ABCdokumentet har en arkiveringsdag
2) at ABCprofilerne har en arkiveringsdag
3) At relationerne har en partnertype. Dette skal være tilsat, da der ellers ikke opsamles informationer
til statistikken.
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I

00704931

Hænger i partner ved oprettelse af samme EANnr
Løsning
ASPECT4 Clienten kom til at hænge, hvis der indtastes et GLNlokationsnr. der allerede fandtes.
Dette er rettet.

I

00724479

Overskriv eksisternde fil
Løsning
Ved ABCprofil udgående og indgående er det nu muligt at overskrive fil i til folderen ved servertypen
IFS.

I

00737150

Samle flere PDF i en PDF
Løsning
Via keyword ABC.ADDPDF2PDF kan man lægge flere PDFfiler sammen til en PDFfil. PDFfilen kan
indlejres i den udgående XMLfil.

Stamdata EDI
I

00732510

Stamdata EDI
Ved oprettelse af EDIaftale forsvandt info på EDIdokument
Løsning
Hvis der var valgt et EDIdokument og her efter vælger fanen EDIaftaler og fik oprettet noget nyt,
kunne oplysningerne forsvinde på EDIdokumentet. Dette er rettet.
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