Funktions opdatering 6.4.01
ASPECT4 Client
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

2114
B

00781431

Job og printstyring fejler periodisk
Løsning
I sjældne tilfælde kunne job og printstyringsprogrammerne fejle. Der er lavet en rettelse for at undgå,
at dette skulle kunne ske fremover.

B

00788667

En stavefejl i Quickfilter
Løsning
Nederst i tabeller kan man via Alt+ F få åbnet for Find og filter funktion. Ifm. Find næste har der været
en stavefejl. Denne er rettet.

I

00813503

To genveje til link til anden applikation.
Løsning
Hvis man taster F10 for at aktivere den "gamle" actionbar, kunne det ske, at der blev sat forkert
genvej på. Når genvejen var valgt, blev denne ændret, hvilket betød, at man skulle vælge et bogstav
2 gange. Denne fejl er rettet.

B

00838007

Fane starter på den forkerte side af +
Løsning
Ifm. start af ny applikationsfane kunne det ske, at fanen blev vist efter +. Man kan ikke trække fanen
ud på en skærm 2, når den står på den forkerte side af +. Ved at starte endnu en applikation kommer
fanen ind på den rigtige side af + og kan trækkes ud på skærm 2. Denne fejl er rettet.

B

00839647

Sortering er husket
Løsning
Hvis man i cockpits lavede en sortering i en tabel og valgte at gemme denne, kunne man
efterfølgende ikke slå denne sortering fra. Denne fejl er rettet.

I

00842107

Quickfilter i nederst hjørne viser ikke det hele
Løsning
Tidligere kunne det ske, at søgning via Quick filter i nederste højre hjørne ikke fandt alle dataene
frem. Denne fejl er rettet.

B

00845169

Klienten går ned
Løsning
Der har kunnet opstå en fejl som fik klienten til at bruge meget hukommelse for til sidst at gå helt i
stå. Fejlen har ikke kunnet genskabes, men udfra logfiler, har vi kunnet rette fejlen

2115
B

00819492

Skærm fryser
Løsning
Der har været en fejl, som kunne få klienten til at fryse eksempelvis i Tekstil's applikation 656T.
Denne fejl er rettet.

B

00844259
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Løsning
Når man f.ek.s viser indtastede varer i appl. 7201 så kunne det ske, at billedet var klappet sammen.
BIlledet kan klappes ud ved klik på det lille pil i bunden af billedet... Fremover vil billedet ikke være
klappet sammen...

B

00845305

6201 & 7201 Tabel er foldet sammen.
Løsning
Der har været en fejl, som kunne betyde, at man ikke kunne se den nederste del af skæmbilledet, når
man kom ind i f.eks. i appl. 6201/7201 (i Trælast). Årsagen var, at den nederste del var klappet
sammen. Denne fejl er rettet.

B

00845323

Flyt fane tilbage virker ikke
Løsning
Hvis man flytter en eller flere faner over på en anden skærm, kunne det ske, at faneteksten blev tom,
når man flyttede fanen tilbage igen. Denne fejl er rettet.

B

00845537

Stepping Stone links forsvinder
Løsning
Stepping Stone links og Ftaster mv. i Ribbon opleves som ustabile. Denne fejl er rettet.

2116
B

00827190

Løsrevne faner forsvinder hvis man arb. i flere firmaer
Løsning
Hvis man trak en fane over på en anden skærm, forsvandt fanen, når nyt firma/miljø blev startet op.
Denne fejl er rettet.

2117
B

00835906

Font skalering i sammensattefelter
Løsning
Hvis der er flere felter under hinanden, og man f.eks. skrev en meget lang tekst i en af linjerne, blev
alle linjer nedskaleret. Fremover vil det kun være den ene linje med den lange tekst, der bliver mindre

B

00847791

F12 skifter miljø
Løsning
Ifm. build 2116 blev desværre introduceret en fejl, som kunne betyde, at man ifm. F12 i et firma,
automatisk blev kastet over i et andet (åbnet) firma. Denne fejl er rettet.

B

00847816

Ikoner forsvinder fra Ribbon
Løsning
Der har været en fejl, som betød at ikoner ikke blev vist i ribbon. Denne fejl er rettet.

B

00848141
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Løsning
En gang i mellem kunne det ske, at indholdet i Ribbon forsvandt. Denne fejl er rettet.

2118
B

00835509

Noter virker ikke
Løsning
Fremover er det også muligt at lave noter i applikationer, der starter med 0H*

B

00848904

Fejl i radio buttons
Løsning
I radiobuttons kan man blot skrive bullet nummeret (f.eks. 2). Men en fejl betød, at fokus ikke var
korrekt. Dvs hvis man herefter trykkede pil op/ned, reagerede klienten ikke korrekt. Dette er rettet.

I

00849502

Ikoner forsvinder fra Ribbon i note editor
Løsning
Hvis man forsøger at trække en note hen på et felt, mens ændringsbilledet vises, forsvinder indholdet
i ribbon. Denne fejl er rettet

2119
B

00835155

Filter arves på tværs af applikationsinstanser
Løsning
Filterfunktionen er ændret, så hvis man laver et ad hoc filter i en applikation og herefter starter
samme applikation op igen, så arves filteret ikke.

I

00836130

Fokus i maskefelter
Løsning
I maskefelter (hvor flere felter er sat sammen) blev fokus ikke sat korrekt. Der er lavet en rettelse, så
fokus i maskefelter styres udfra indholdet i afsnit 0845.

S

00841250

Print fra Clienten er meget utydeligt
Løsning
DocManager print kunne blive meget utydeligt. Dette er rettet

B

00841775

Visning af felter
Løsning
I nogle billeder vises nøglefelter i venstre side. Nogle gange kunne det være svært at læse det sidste
del af felterne/indholdet i disse. Dette er rettet.

B

00843303

Hovedoplysninger kommer igen ved oprettelse af linjer
Løsning
På nogle billeder vises nøgleinformationer i venstre side (adskilt af en lodret splitter). Hvis brugeren
klikker på den lille pil, klappes området med nøgleinformationer sammen (og der bliver mere plads i
højre side til visning af data). Tidligere blev venstre side foldet ud igen automatisk. Dette er ændret,
så klienten respekterer, hvis brugeren ønsker, at området skal forblive klappet sammen, mens man
står i applikationen. Men næste gang applikationen startes, vil området med nøgleinformationer være
foldet ud  klar til brugeren kan taste i felterne.
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B

00843890

Husker ikke opsætning af skærm i 7111
Løsning
I skærmbilleder med nøglefelter i venstre side, kunne det ske, at man ikke kunne se første/sidste del
af felterne. Det kunne ske hvis brugeren havde trukket i denne og efterfølgende ændret størrelsen på
kasserne f.eks via Ctrl+ eller Ctrl . Det er ændres sådan, at man ikke kan flytte splitteren til smallere
end bredden af aktuelle kolonne.

B

00844808

ALT "pil op" bremser ved varetekst og i "index gæld"
Løsning
Tabulering via Alt pil op/ned er forbedret.

B

00849800

Mangler information når en sag er optaget
Løsning
Fremover vil der være en tynd rød streg rundt om feltet og nederst vises en meddelse, hvis
eksempelvis en ordre er låst

B

00849885

Hurtigudskrift
Løsning
I release 6 er hurtigudskrift blevet ændret, så alt udskrives (også den yderste del til højre). For at
kunne have det hele på printet, havde vi ændret skriftsstørrelsen og font. Men det gjorde det svært at
læse. Hurtigudskrift er nu ændret, så det er lettere at læse udskriften.

B

00850449

Skift til andre Firma'er eller lagerstedet
Løsning
Hvis man ikke anvender Single Sign on, vil det igen være muligt, når man vælger Globuset øverst
f.eks. at skifte til et andet lagersted.

B

00850637

Tabulering i tabel efter F4 søgning i 7205
Løsning
Der er lavet en ændring i klienten så man i F4 billeder kan tabbe ned i feltet 'Find'

2120
B

00828832

Kolonner trækkes sammen
Løsning
Hos nogle brugere kunne det ske, at feltindholdet blev trukket sammen. Der er lavet en rettelse for at
undgå denne situation.

B

00832255

Find i client rel 6 virker ikke
Løsning
Find funktionen nederst i tabeller er forbedret.

B

00852188

Billeder i Infoboards
Løsning
Der kan kun vises et billede i infoboardet, resten skal ses via insight search.

B

00852777
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Løsning
Hvis man taster hurtigt Ifm. opstart af applikationer, kunne det ske, at indholdet i tastaturbufferen
forsvandt. Denne fejl er rettet.

B

00852991

Træk ned kræver for mange klik
Løsning
Betjeningen er blevet bedre i applikationer, hvor man kan tilføje nye rækker

B

00853205

Filter.slow ikon flyttes ikke med
Løsning
Hvis man ønsker at filtrere på en kolonne, hvor der ikke er serverside filtrering, vises et advarselsikon
(fordi sorteringen muligvis kan være langsom). Dette ikon blev ikke altid flyttet med, når kolonnen
blev flyttet.

B

00855764

Billeder vises ikke i Insight Search
Løsning
Visning af billeder i Insight search er forbedret.

2121
B

00826966

1. linje i højreklik skjules af Ikoner
Løsning
Tidligere blev ikoner vist øverst på højrekliksmenuen. Men desværre betød dette, at man ikke kunne
læse 1. linje. Dette er ændret, så ikoner ikke dækker for tekst. Og ikoner vises kun, såfremt der er
plads til dem.

B

00838685

Ændringer til eksisterende filter opdateres
Løsning
Filterkonceptet har tidligere virket således, at hvis man havde et navngivet filter og herefter lavede et
eller flere ad hoc filtreringer, blev det navngivne filter automatisk ajourført. Filterkonceptet er nu
ændret, således at ad hoc filtreringer kun ajourfører det navngivne filter, hvis man vælger 'Gem som'
eller 'Omdøb'

B

00849902

Sortering arves mellem instanser
Løsning
Hvis man starter en applikation og laver en sortering, og herefter starter samme applikationsnummer
op igen, blev sorteringen arvet til den nye applikation. Dette var en fejl, som nu er rettet.

B

00851713

Tablecomposite i 7111 på træ
Løsning
Tegning af felter, der vises i tabelform er forbedret.

T

00853975
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Løsning
I nogle situationer kunne applikationer ikke starte op. Der er lavet en rettelse for at sikre, dette ikke
sker.

I

00854342

Kolonneoverskrifter mangler i QuickPivot
Løsning
I Pivot blev overskrifter ikke vist. Dette er rettet.

2122
B

00477188

Split view opdateres ikke og infoboard vises ikke mere
Løsning
I tabeller kan man lave splitviews og/eller man kan få vist infoboards. Hvis man har valgt dette, og
man har ændret størrelsen på hhv. splitviewet og/eller infoboardet, så vil klienten fremover huske,
hvilken størrelse brugeren ønsker at splitviewet/infoboardet skal have.

B

00538936

Kolonneregler med 'ELLER' virker ikke
Løsning
Kolonneregler er forbedret. Tidligere kunne der være problemer med betingelsen 'eller'

B

00813726

Opgavelisten: vinduet egenskaber sizer forkert.
Løsning
Sizing af skærmbilleder er forbedret. Tidligere kunne det ske, at man kun så det halve af et felt, når
man gjorde billedet større/mindre.

2123
B

00842309

Positioneringsfelt forskubbes
Løsning
Hvis man i en tabel klikker i et editerbar felt, kunne det ske, at f.eks. det første felt ikke blev tegnet
helt korrekt. Den første del af feltet mangler. Dette er forbedret.

S

00854853

Alt+tab ml. åbne skærme mister fokus
Løsning
Når man skiftede til en anden skærm, kunne klienten tabe fokus. Denne fejl er rettet.

B

00855573

Vedr. appl. 7205
Løsning
I nogle applikationer er det muligt at vælge flere rækker og ændre disse. Men fokus var ikke korrekt,
på popup vinduet. Dette er rettet.

B

00855803

Dato 30012019

Felter i designeren kan ikke skjules
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Løsning
Skjul felter via Layout Designeren er forbedret.

B

00856429

6536  Søgefelt står og hopper
Løsning
Det lille ikon, der viser, at man kan søge via F4, kunne nogle gange blive tegnet et forkert sted på
billedet. Denne fejl er løst

2124
B

00843096

Hoppende felter i 6201
Løsning
På skærmbilleder, hvor der øverst er mange felter og nederst en tabel kunne det ske, at nogle af
felterne blev skjult bag tabellen. Dette er rettet. Fremover vil felter altid være synlige. Det betyder, at
hvis en bruger trækker i den vandrette splitter, vil felterne over evt. flytte plads (fordi de skal være
synlige).

B

00848095

6201 felter rykker sig og tegnes dobbelt
Løsning
Der har været en fejl, som kunne betyde, at felter f.eks. i trælastes appl. 6201, kunne rykke sig lidt i
forhold til feltoverskrifterne. Denne fejl er rettet.

B

00849321

Insight search holder op med at virke
Løsning
Hvis klienten har stået urørt i en længere periode, kunne det ske, at Insight Search billedet bliver
tomt. Denne fejl er rettet.

B

00856004

Navigation i ASPECT4 med (alt+piletaster)
Løsning
Hvis man navigerer rundt med alt+piletaster, kunne det ske, at genvejene bliver "hængende" efter
endt navigation. Dette kunne betyde, at det første bogstav, brugeren skriver ikke kommer med i
tekstfeltet, eller at programmet skifter fane. Fejlen er rettet.

W

00856751

Kill pane
Løsning
I klienten er det muligt at anvende 'Kill pane'. Denne funktion må kun bruges, hvis appliikationen er
gået i stå. Funktionen er ændret, så hvis denne funktion anvendes, så lukkes programmet på
sereveren også.

I

00857102

Skift mellem kolonnesæt m/infoboard = ekstra standardopsæt
Løsning
Hvis man har lavet flere kolonnesæt med infoboards og man skifter mellem disse, kunne det betyde,
at der blev lavet flere standardopsæts

I

00857795

Dato 30012019
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Løsning
Hvis man har fokus i en tabel med mange felter (combosite) og skifter fane og tilbage igen til tabellen,
så er fokus forsvundet.

2125
B

00850276

Layout Design: bemærkningsfeltet kan forsvinde
Løsning
Der er lavet en ændring, så bemærkningslisten bliver tilgængelig i Layout Designeren. Det er ikke p.t.
muligt at ændre farve og skriftsstørrelse i Layout Designeren.

I

00858817

QuickSearch  ikke alle appl vises hvis indtaster forkert ap
Løsning
Hvis man er hurtig til at starte QuickSearch (første gang man starter et miljø) og indtaster en forkert
appl. kunne det ske, at applikationerne ikke længere blev vist i listen (og dermed kan man ikke lave
ny søgning på applikationsnummer eller tekst). Denne fejl er rettet.

I

00859494

Fejl ved lukning af tabel med infoboard i popup vist
Løsning
Hvis man står inde i en tabel med et infoboard og lukker infoboardet via ESC, kunne klienten fejle.
Denne fejl er rettet.

2126
I

00852958

Sorteringsrækkefølge mgl. flueben
Løsning
Hvis man i en tabel via højreklik på kolonne overskrift vælger at få sorteret kolonneindholdet, bliver
der i fremtiden vist et flueben, der viser om sorteringen er i stigende eller faldende orden.

I

00857089

Filter ALT+B viser ikke alle filtre.
Løsning
Genvejen ALT+B er forbedret, så den viser alle filtre.

I

00857119

Husk seneste sortering
Løsning
Hvis man i en tabel klikker på ikonet 'Husk sortering' blev sorteringen gemt, men dette var ikke
synligt. Fremover bliver ikonet mørkt, når ikonet er aktiveret.

B

00857546

Fejl vindue fra 7535  Popper up i forkert vindue
Løsning
I skærmbilleder, hvor der opstår en fejl (eksempelvis set i transports appl. 7535) vises en besked på
et pop up vindue ganske kort. Herefter kunne beskeden komme til at ligge bagved billedet. Beskeden
blev synligt, hvis man klikkede på workspacen eller på en anden åben fane. Der er lavet en rettelse i
klienten, så en sådan besked forbliver synligt.

2127
I

00860295

Dato 30012019

Ignorerer ikke collapsible pane ved field+
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Løsning
Hvis man anvender field+ til at hoppe mellem de forskellige felter, kunne fokus havne på en
sammenklappelig fane øverst. Det betød, at man ikke kunne anvende field+ til at komme videre.
Denne fejl er rettet.

2128
I

00860513

Filter : Standard kan ikke fremfindes
Løsning
Hvis man har gemt sit filter (dvs. valgt 'Gem som') så var det efterfølgende ikke muligt at vælge
standard filteret. Denne fejl er rettet.

2129
I

00861670

Filter på 2. niveau
Løsning
Filtreringen er forbedret, så den ikke kræver så mange tastetryk

2130
I

00862022

Fejl i Insightsearch hvis filtrerer hurtigt efter opstart
Løsning
Insight Search (som startes via Crtl + mellemrumstangenten) kunne vise et mærkeligt søgeresultat,
hvis man tastede meget hurtigt. Denne fejl er rettet.

2131
I

00862120

Tip fungerer ikke på combined fields
Løsning
På sammensatte felter var det ikke muligt at få vist 'tips' (anvendes eksempelvis i Tekstil til at få vist
billeder). Denne fejl er rettet.

B

00863031

'Send log' er ustabil. Logfiler kommer ikke frem
Løsning
Når en bruger trykkede på ikonet 'Send Log' var det ikke altid, at logfilerne kom frem. Årsagen kan
være, DocManager ikke er kørende. Men i nogle tilfælde kunne det skyldes manglende rettigheder til
folderen, logfilerne ligger i. For at gøre 'Send log' mere stabil, er måden klienten gemmer logfiler på
ændret.

Dato 30012019
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