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W

00362976

Fortrydelsestekst på applikation
Løsning
Der tages hensyn til fortrydelsestekst fra 0128 for queryapplikationer.

I

00816961

Loop ved omdannelse til Excel formel
Løsning
Der er rettet en fejl, der kunne resultere i et loop ved omdannelse af et beregningsudtryk til en Excel
formel. F.eks. ved anvendelse af LEFT funktionen.

I

00821214

Vis kun én besked ved igangsætning af workflow
Løsning
Hvis man har markeret flere rækker og udført en "Igangsæt workflow" funktion, så bliver der nu kun
vist én besked, og ikke en besked for hver række.

I

00825380

Automatisk oprydning i papirkurv
Løsning
Ud fra en indstilling i afsnit 0680 kan man sørge for automatisk oprydning i papirkurven.

W

00831750

Hensynstagen til jobkø opsæt ved tilknytning til jobrobot
Løsning
Jobkø opsættet i afsnit 0680 anvendes nu også ifm. tilknytning til jobafviklingssystemet.

I

00831880

Tag hensyn til "Brudrækker med fed skrift" ved Excel
Løsning
Når man kører til Excel, tages der nu hensyn til indstillingen "Brudrækker med fed skrift".

W

00832235

Opfat blank som værdi
Løsning
Lige som man kan angive "Opfat 0 som værdi" for et numerisk rekvisitionsfelt, kan man nu tilsvarende
angive "Opfat blank som værdi" for et alfanumerisk rekvisitionsfelt.

B

00834219

"Flere intervaller" vises ikke korrekt
Løsning
Rekvisitionsfelter af typen "Flere intervaller" vises korrekt i rekvisitioner.

I

00836457

Tekst til "Antal entydige" forsvinder
Løsning
Den tekst, man kan angive til "Antal entydige" beregninger, forsvinder ikke længere, når man gemmer
og åbner querien igen.

I

00836599

Tabeller med id LAG fejler
Løsning
Ifm. IBM i 7.3 er der kommet to nye funktioner  LAG og LEAD, og det havde den konsekvens, at hvis
tabeller havde LAG eller LEAD som id, så ville queryafviklingen fejle. Med denne rettelse er det ikke
længere et problem at bruge LAG og LEAD som tabel id.

I

00837868
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Løsning
Hvis man til en applikation, der er opbygget uden rekvisition, og afvikler til andet end skærm, så gav
det en fejl, hvis man trykkede Enter til den meddelelse der dukker op, fremfor at trykke på knappen
med musen. Nu kan man benytte Enter.

I

00839003

Der tages ikke hensyn til blanke rækker før/efter ved Excel
Løsning
Ved Excel output tages der højde for indstillingen, om der skal være blanke rækker før/efter
brudrækker eller ej.
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