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2132
B

00848902

Mangler fokus ifm. oprettelse af bemærkninger
Løsning
Tidligere manglede fokus, når man oprettede en bemærkning (i applikation 0215). Denne fejl er rettet.

B

00850843

Bilagsregistrering i 1242: sidste linje vises ikke.
Løsning
Hvis man bogfører via applikation 1211, blev sidste linje ikke fastholdt  hvis der var mere en 125
rækker. Denne fejl er rettet.

B

00855831

Client låser ved hent af mange rækker
Løsning
Hvis man satte klienten til at hente mere end 20.000 rækker, kunne klienten komme til at hænge.
Fremover kan funktionen afbrydes. Når klienten skal håndtere så mange data, er det vigtigt, at det er
en 64 bit Java, der anvendes. Derudover er det vigtigt, at portalserveren (i applikation 0653) startes
op med localhost.

B

00862012

Kan ikke trykke ALT+G ved tom tabel i cockpit
Løsning
Hvis der i et cockpit vindue (en af slavevinduerne) ikke er nogen rækker, kunne man ikke anvende
ALT + G (for at komme ind på oprettelse/redigering af filter). Denne fejl er rettet.

T

00862687

Mere intelligent søgning i QuickSearch
Løsning
Man kan nu benytte * i søgefeltet i QuickSearch, fx hvis man indtaster 5* eller bare 5, vises alle
applikationer, der starter med 5.

I

00862854

Filter via ikon (på kolonneoverskrift) og Alt+G er ikke ens
Løsning
Filter kan aktiveres ved klik på filteret i kolonneoverskriften eller via ALT + G. Tidligere var det ikke
samme betingelse, der blev defaultet med. Dette er ændret.

I

00862879

Filter: ALT+G kan ikke vælges, hvis tabellen er tom
Løsning
Hvis man (f.eks pga en fejl) har fået lavet et filter, der ikke viser nogle rækker, kunne man tidligere
ikke anvende ALT + G (for at få ændret filteret). Dette er ændret, så ALT + G også virker i tomme
tabeller.

I

00862897

Slet filter medfører client side filtrering
Løsning
På nogle kolonner er der serverside filtrering. Dette giver den bedste performance. Hvis man har et
filter (med serverside filtrering) og man omdøber dette filter til et andet navn, blev filtreringen udført i
klienten. Dette kunne tage lidt længere tid. Fremover udføres filtreringen serverside  også efter filtret
har fået nyt navn
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B

00869368

Skærmbilleder blandes sammen
Løsning
Tidligere kunne skærmbillederne blive blandet sammen, når man via Alt+Tab skifter mellem signon
billedet (hvor der endnu ikke er foretaget miljøvalg) og fanen med f.eks. internetoplysninger. Denne
fejl er rettet.

B

00869443

Skift via SteppingStone får fane til at fryse
Løsning
Spring til andre applikationer via Stepping Stone links er forbedret.

2133
B

00835920

Quickfilter opførsel ændret i 7535
Løsning
I release 6 virkede Quick Search (i bunden af tabeller) anderledes end i release 5. I release 6 kunne
billedet (f.eks. i transport applikationer) blive nulstillet, når man vendte tilbage til billedet. Der er lavet
en ændring, så det virker som i release 5

B

00851242

Cursorposition fastholdes ikke i tabel
Løsning
Hvis man i en tabel scroller langt ned i listen og herefter vælg vis print (i en browser), så var fokus
fejlagtigt flyttet til 1. række, når man returnerede til tabellen. Denne fejl er rettet.

B

00851687

Query appl.  Visning på skærm mangler sigende tekst
Løsning
Hvis man har Query Manager applikationer, der afvikles på skærmen, var dialog boksen ikke så pæn.
Dette er ændret, så dialog boksen overholder ASPECT4 standard.

B

00856999

Sortering i flerleddet disponering 7535
Løsning
Hvis man i en tabel vælger 'sortering' og herefter trykker på F5 (for at opfriske billedet), så var
sorteringen væk. Dette er rettet, så det virker som tidligere

B

00857560

Ribbon/Funktions knapper bliver ikke opdateret
Løsning
Når man springer mellem applikationerne, kunne det en gang i mellem ske, at indholdet i ribbon ikke
blev skiftet. Denne fejl er rettet.

B

00860437

Ovf. til Excel: der kommer kommentarfelt på varenr.
Løsning
Når man overførte indholdet i en tabel til EXCEL, kunne der komme et kommentarfelt på en kolonne.
Denne fejl er rettet.

S

00863189
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Løsning
Task Guide er forbedret, så den nu også kan håndtere specialtegn.

I

00864653

F1 'Hjælp' på applikationer mv. fungerer ikke i QuickSearch
Løsning
Insight Search er forbedret, så man på første linje kan taste et feltnavn, et applikationsnummer, et
begreb (f.eks. Filter) og via F1 få vist hjælpen

I

00864654

F4 på kommandoer fungerer ikke i QuickSearch
Løsning
Insight Search er forbedret, således at brugere, der har autorisation til det, kan indtaste en
kommando på første linje og trykke på F4 for at få promtet kommandoen i en fane, der kører 5250
emulering

B

00864828

2 skærms løsning: fokus forsvinder ifm. vis PDF
Løsning
Hvis man anvender 2 skærme og den ene skal vise et PDF dokument, kunne det ske, at fokus ikke er
i applikationen men i stedet på workspacen. Denne fejl er rettet.

S

00865142

Ændring af PW på client signalerer ikke fejl
Løsning
Ifm. ændring af password blev der ikke vist nogen besked, hvis password'et ikke var korrekt (f.eks.
det tidligere har været anvendt). Dette er forbedret.

B

00865355

Filter "renames" (ifm. 'Gem som' med andet navn)
Løsning
Hvis man har et filter, som man tilføjer/ændrer i og vælger 'Gem som' blev der ikke oprettet et nyt
filter, men det oprindelige filter blev renamet. Denne fejl er rettet.

B

00866397

Billede fryser
Løsning
I trælast kunne klienten blive "træt", når der var mange faner åbne samtidigt. Synderen var cockpittet
6374. Fejlen er rettet.

I

00867336

Memory leak ved længere brug af appl. 6201 (trælast)
Løsning
Hvis brugeren havde arbejdet i mange timer i appl. 6201 (i trælast) kunne det allokerede memory
blive brugt, og klienten frøs fast. Denne fejl er rettet.

I

00867404

7121 står med timeglas
Løsning
Breadcrumbs styrer, hvilket billede, man er på. Hvis en applikation ikke har nogen breadcrumbs,
kunne det gå galt. Klienten er ændret, så den tager højde for, der kan være applikationer (der ved en
fejl) ikke har nogen breadcrumbs.
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B

00861814

infoboard  der skal vises via ny side
Løsning
Det er muligt at lave Infoboards, hvor man kan klikke på en linje og dermed få åbnet en pdf. Men
dette har ikke virket i release 6. Fejlen er rettet.

B

00867976

Stepping stone links forsvinder, hvis der er for mange
Løsning
Hvis der i en applikation er rigtig mange stepping stone links, er der ikke plads til at få vist disse i
ribbon. Hvis der er mange, vil stepping stone links fremover blive vist uden applikationsnummer. På
denne måde kan der vises flere.

B

00868816

Klienten låser/reagerer ikke på musetryk
Løsning
Der har været en fejl, som betød, at musen og tastatur ikke kan anvendes (det virker som om, der er
en "glasplade" forrest). Åbnes et nyt workspace (eller genstartes ASPECT4) kan klienten betjenes
igen. Fejlen er rettet.

B

00869384

Klienten fryser (når mange faner er åbne)
Løsning
Start af faner gik godt. Men når man havde startet mange, kunne det ske, at klienten frøs. Klienten er
blevet bedre til at håndtere mange faner. Det anbefales dog stadig, at faner, der ikke skal anvendes
mere, lukkes.

B

00869679

Appl. 7252 låser og tabel ikoner forsvinder
Løsning
I nogle situationer kunne det ske, at klienten ikke reagerer på tastaturtryk. Det virker som om, der
ligger "en glasplade" øverst. Denne fejl er rettet.

S

00869898

Ikke muligt at flytte en fane til en anden skærm. Den hænger
Løsning
Når man har flyttet en fane over på en anden skærm, kunne klienten hænge. Denne fejl er rettet.

B

00870293

Hjælp og Liste vises mange gange
Løsning
Tidligere kunne der nederst på højrekliksmenuerne stå Liste og hjælp flere gange. Denne fejl er
rettet.

B

00870698

Skifter til klient side filtrering efter 'nulstil'
Løsning
Filtrering i logistikapplikationer er forbedret. Tidligere kunne filtreringen tage længere tid, når filtrering
var nulstillet. Fremover sker der serverside filtrering, hvilket betyder, at filtreringen er hurtigt.

2135
I

00867421
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Løsning
I filtre er der på datofelter mulighed for at vælge f.eks. i denne uge/måned/år (eller man kan taste en
specifik dato evt. via t (today) +/ antal dage/uger/måneder/år). Vælger man eksempelvis i år, var det
tidligere ikke muligt at åbne filteret med Alt+G. Denne fejl er rettet.

T

00869145

Filter der bruges som udgangspunkt er ikke markeret
Løsning
Hvis man ønsker, at en applikation skal starte op med et bestemt filter hver gang, kan dette aktiveres
som udgangspunkt. Fremover vil filteret være markeret med fed skrift (under filter ikonet) og på
kolonnen/kolonnerne der filtreres på, vil der være et lille filterikon over tabellen.

T

00869188

Filter "glemmes" ved brug af quickfilter
Løsning
Hvis man i en tabel, hvor der anvendes et filter laver en udsøgning via Quick Search i bunden af
tabellen, vil denne udsøgning blive foretaget på de data, som er fremfundet iht. filtreringen.

S

00870825

Quick Start kan ikke logge på lagersted
Løsning
I øverste højre hjørne findes et lille ikon til hurtig skift til et applikationsnummer f.eks.i et andet firma
(kan også aktiveres via ALT + G). Valg af lagersted i denne funkiton er forbedret

B

00871376

Layout Designer virker ikke i 6375
Løsning
Clienten er ændret, så man også i applikationer, hvor alle felter er i visningsmode kan åbne Layout
Designeren.

B

00871635

Filter: ALT+B: ikke muligt at ændre filteret
Løsning
Hvis man har lavet flere filtre i samme tabel, så er det muligt at skifte mellem disse via Alt+B. På pop
up billedet er der tilføjet to knapper: 'Ændre' og 'Annuller'.

B

00871750

Ifm. ændring ignoreres gammelt layout design
Løsning
I enkelte tilfælde har der været noget gammet layout Design, som aldrig er blevet konverteret. Hvis
man efterfølgende laver om i Layout i et sådan billede, blev det gamle layout ikke håndteret. Clienten
tager nu en kopi af det gamle layout og konverterer dette, så det kan anvendes. Det gamle layout bør
manuelt slettes i appl. 0X03 (når I har konstateret, at det konverterede virker som det skal)

B

00872667

Kolonneregler: mere end 2 regler giver forkert resultat
Løsning
Hvis man i en tabel laver mere end 1 kolonneregel, kunne det gå galt. Denne fejl er rettet.

T

00872817

Kopier, klip & indsæt
Løsning
'Klip', 'Kopier' og 'Indsæt' er tilbage på højrekliksmenuerne. Vi har tidligere fjernet funktionerne 'Klip,
'Kopier' og 'Indsæt' fra højrekliksmenuerne for at skabe mere plads. Disse genveje er almen kendte
og højrekliksmenuerne indeholder nogle gange så meget, at der ikke er plads til at vise alt. (Klip,
kopier og indsæt var stadig synlige under det store A / Rediger  og de kan aktiveres via Ctrl+C og
Ctrl+V). Men flere kunder har ønsket at få denne funktion tilbage på højrekliksmenuerne. Derfor har vi
nu valgt at vise funktionerne øverst.
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B

00873751

Filter: positionering på betingelse
Løsning
Når man laver et filter, kan man positionere sig til det felt, man ønsker at filtre på (ved at skrive det
første af feltnavnet). På samme måde kan man nu også positionere sig til den ønskede betingelse.
Hvis der eksempelvis defaultes med 'Indeholder' kan man skrive 'er' hvis man ønsker at anvende 'er
tom' eller lign.

2136
W

00813712

Baggrundsfarver i felter
Løsning
I feltbilleder er det via Layout Designeren muligt at vælge en anden baggrundsfarve.

I

00852198

Mulighed for at flytte grupper/felter i Layout Designeren
Løsning
Layout Designeren er forbedret, så man kan via drag and drop kan flytte enkelte felter fra en gruppe
til en anden. Der er også mulighed for at flytte hele grupper (dvs. man kan bytte rundt på
rækkefølgen, grupperne vises i). Eller man kan fjerne gruppen helt ved at flytte alle felter over i en
anden/andre gruppe(r) (eller ved at skjule alle felter). Dette vil betyde, at gruppeoverskriften ikke
bliver vist.

B

00873755

Filter: skift til anden værdi = tom tabel
Løsning
Hvis man har oprettet et filter og gemt dette med en sigende navn, kan den efterfølgende kaldes
frem. Fokus vil være i feltet 'Værdi' (på den 1. betingelse)  klar til at blive ændret. Hvis man vælger
en anden værdi (f.eks. en anden sælger/vare/status el.lign.) blev tabellen tom. Denne fejl er rettet.

B

00873765

Filter: Aktiveret som udgangspunkt virker ikke
Løsning
Aktiveret som udgangspunkt (under filtrering) er forbedret.

I

00874522

Piltaster virker ej ved dropdown i tabel
Løsning
Klienten er forbedret, så piltasterne virker i drop down felter i tabeller.

B

00874562

Filternavn dubleres
Løsning
En fejl ifm. filtrering kunne betyde, at samme filternavn blev vist flere gange (under filerikonet) i
Ribbon. Denne fejl er rettet.

I

00874572

Filter: forbedret tabulering (flyt fjern)
Løsning
Tabulering gennem filtre er gjort mere logisk. Dette er gjort ved at vi har erstattet knappen 'Fjern' med
en 'Slet' tast (i bunden af skærmen).

B

00874794
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Løsning
Skift mellem allerede oprettede filtre er forbedret. Via ALT+B kan man vælge det ønskede filter (man
kan evt. vælge at folde listen ud via Alt+pil ned). Ved at indtaste det første/de første tegn i filteret kan
man hurtigt positionere sig frem til det ønskede filter.

2137
B

00873841

Kolonneregler og filtre blandes sammen
Løsning
Hvis man har lavet flere kolonneregler (i en tabel) kunne det gå galt. Kolonneregler og filtre blev
blandet sammen.

I

00874049

Aktiveret som udgangspunkt medfører client side filtrering
Løsning
I tabeller kan man oprettet filtre og gemme disse under et sigende navn. Ønsker man at et af filtrene
skal være default, når applikationen startes op, kan man sætte filteret til at være 'Aktiveret som
udgangspunkt'. Denne funktion kunne tidligere ikke håndtere serverside filtrering. Dette er rettet.
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