Funktions opdatering 6.3.01
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0W52
T

Procesdefinitioner
00813745

Test for ugyldige tegn i proces og opgavenavn (fx ,)
Løsning
Navet på processer og opgaver må ikke indeholde , da dette kan give problemer.

Opgaveliste
T

00813408

Opgaveliste
Manuel opstart af event via applikation
Løsning
Det er nu muligt via en applikation, at affyre en event. Eventen angives i applikationsparametrene til
applikationen. Der kan tages kopi af applikation 0W63 (program EG0W63RA og basisapplikation
0W63) og dermed lave den/de relevante applikationer til trigning.
Se mere i funktionsbeskrivelsen AWF_TRIG.

T

00813747

Vis nøglefelter i app i billede med instruktion
Løsning
I workflow CrossPad opgavelisten, vises nøglefelterne nu enkeltvis i billedet med instruktion.

T

00827390

Ved afvis opgave, skal alle relevante veje vises.
Løsning
Hvis der er betingede afvisveje fra en opgave, er det pt. den 1. hvor betingelsen er udfyldt, som
brugeren bliver præsenteret for, uanset at der evt. ligger ubetingede eller flere hvor betingelsen er
opfyldt.
Dette er nu ændret til at der vises de afvis muligheder der er ubetingede samt hvor betingelsen er
opfyldt.

T

00827997

Vis kun knap for 'Vis proces' hvis brugertilladt.
Løsning
Knappen 'Vis proces' vises nu kun hvis applikation 0W69 er brugertilladt (hvilket er en forudsætning
for at kunne "udføre" knappen).

T

00828950

Opgavetabelvisning: vis fremtidige opgaver brugerstyret
Løsning
I visning af opgaver i tabel, kan det nu styres af brugertilladelsen om de fremtidige opgaver skal vises
(det bliver de som udgangspunkt).

T

00839236

Ingen ledetekst til billede hvis der er et billede.
Løsning
Ved billedefelt (parameter), vises der ikke en ledetekst hvis der vises et billede.
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T

00827020

Reference til forrige opgave forkert ved iteration
Løsning
Ved iteration, bliver "forrige opgave og sekvens" på den nye tilopgave nu ajourført.

I

00828207

Evaluering af parameter udtryk over 1000 tegn forkert.
Løsning
Når der blev sammensat værdier via beregningsudtryk på parametre på en procesdefiniton (fx
&PARAMETER1 + PARAMETER2'), kunne værdier over 1000 tegn fra de enkelte parametre ikke
håndteres.
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