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

0W03
T

Konverteringstabeller
00852640

Tilladt af slette konv.tabel værdi selvom den er i brug
Løsning
Ved sletning af konverteringsværdier på en konverteringstabel, blev sletning fejlmeldt hvis
konverteringstabellen var taget i brug på procesdefinitionerne. Dette er nu ændret således at der
vises en advarsel inden sletning.

0W42
T

Eventlog
00830765

Serverfiltrering/sortering i workflow vedl. applikationer
Løsning
0W42 understøtter nu serverside sortering og filtrering.

0W52
T

Procesdefinitioner
00855288

Tekst fra modul, sql, event blev ikke vist
Løsning
I vedligehold af parameterrelationer, blev teksten fra fast sqludtryk, modulkald, event ikke vist. Det
gør den nu.

Opgaveliste
T

00839286

Opgaveliste
Lang ledetekst app; skjule opgaveparametre
Løsning
Nye oplysninger på opgaveparameterreference oplysninger (registreres via option på
opgaveparameterrefence). Forudsætter at applikation 0W47 og 0V47 er brugertilladt.
Angivelse af feltgruppetekst (tekst eller tekstident) til gruppering af parametre i opgaveliste (klient,
Web godkendelse og CrossPad). Det er kun nødvendigt at angive feltgruppetekst ved ny feltgruppe 
ellers arves fra forrige parameter (jf. den rækkefølge som parametrene vises i, i opgavelisten)
Betingelse der afgør om parameteren vises i opgaveliste.
Udtryk der angiver at parameter skal have en farve i opgaveliste. Angives via et udtryk der skal
anvende funktionen @AWFSETFIELDCOLOR.
Se mere i funktionsbeskrivelsen AWF_FUNK og applikationsbeskrivelsen til applikation 0W52.
Til CrossPad opgavelisten, er der kommet en ny mulighed. Hvis ledeteksterne til opgaveparametrene
er meget lange (over 40 tegn), er det ikke hele ledeteksten der kan ses. Via applikationsparametrene
til applikation 0M50, kan det vælges at ledeteksten skal vise som et "ekstra" felter over selve
parameteren.

T

00858310
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Løsning
Via betingelsestypen 'Bruger må ikke behandle opgaver', kan det afgøres hvem der må behandle
enkelte eller alle opgaver på en procesinstans. Det kunne fx være relevant hvis en bruger har rettet
kontonummer på en leverandør og hvor den efterfølgene workflow skal godkende ændringen inden
den træder i kraft. Her vil det ikke være hensigtsmæssigt, hvis den bruger der har ændret
kontonummer, også kan behandle de opgaver der godkender ændringen.
Betingelsen kan oprettes både på proceshovedet og på opgaver (er der en betingelse på en opgave,
anvendes betingelse fra proceshovedet IKKE). Er betingelsen opfyldt, kan personen ikke behandle
opgaven.
Betingelsen bør indeholde funktionen @AWFCURUSERID (som henter den aktuelle IBM brugerid). fx
&PARAMETER = @AWFCURUSERID

WF server
T

00589273

WF server
Parameter retur ved modulkald på automatisk opgave
Løsning
På automatiske opgaver og parameterrelationer der bruger modulkald, er det nu muligt at få svar
tilbage fra modulet og gemme svaret i parametre. Det forudsætter at modulet der kaldes, kan
returnere keywords med svar. De keywords et modul kan returnere, er normal dokumenteret i
modulet.
I ‘requeststreng’ er notatitonen: RESPONSE.KEYWORD[&PARAMETERNAVN]. Se mere i
applikationsbeskrivelsen til applikation 0W09.

WF stamdata
T

00848656

WF stamdata
UUI workflow applikationer
Løsning
Workflow vedligeholdelsesapplikationerne er tilrettet til UUI.
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