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W

00863197

URL understøttelse ved Excel output
Løsning
Hvis et felts indhold er en URL eller email adresse, så vil det optræde som et link i Excel
regenearket, som man kan klikke på.

I

00863378

4cifrede klokkeslæt formateres ikke korrekt i Excel
Løsning
Hvis man har et klokkeslætsfelt uden sekunder, så bliver det vist korrekt i Excel.

I

00863400

4cifrede klokkeslæt formateres ikke korrekt til DocManager
Løsning
Hvis man har et klokkeslætsfelt uden sekunder, så bliver det vist korrekt ved output til DocManager.

I

00865876

Tusindadskiller mangler ved Excel hvis rækker med fed skrift
Løsning
Hvis man har valgt, at rækker skal vises med fed skrift, så bliver summerne formateret korrekt med
hensyn til tusindadskiller og decimaler.

S

00867998

Sammenblandet tekst i Query Manager
Løsning
Når man opretter/ændrer et feltbaseret rekvisitionsfelt og ændrer typen til f.eks. "Fast værdi", så står
felterne ikke længere oven i hinanden.

S

00868051

SQL validering virker ikke i QM
Løsning
Det er muligt at lave et SQL opslag på et rekvisitionsfelt, der udelukende anvendes til validering.

S

00868170

QM standardværdier fungerer ikke
Løsning
Hvis man for en rekvisitions standardværdier angiver, at den gemte værdi skal overstyres, uden at
man har angivet en standardværdi, så gemmer den stadig, at den gemte værdi skal overstyres med
standardværdien, der har værdien blank eller 0.

B

00869369

ABC output virker ikke for queries der kun danner totaler
Løsning
ABC output kan foretages for queries, der kun danner totaler.

B

00869757

Forkert beskrivelsestekst på Query
Løsning
Når der gemmes en kopi af en query, blev der ikke indekseret korrekt, og det kunne betyde, at
beskrivelser ikke blev vist korrekt i queryoversigten.

I

00871779
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Løsning
Hvis et brudopdelt refererer til et brudniveau, der er skjult, så blev der ikke foretaget en brudopdeling.
Det bliver der nu, selv om brudniveuaet er skjult.

I

00871786

Brudopdeling af CSV medtager ikke sidste brud
Løsning
Når man brudopdeler CSV output, så bliver det sidste brud ikke længere udeladt.

I

00874279

Forkert formatering ved brudopdelt output
Løsning
Når man brudopdeler et IFS output respekteres den formatering, der er angivet på IFS outputtet.

I

00876514

SQL udvælgelse kan ikke referere til beregningsfelt
Løsning
Det giver ikke længere en valideringsfejl, hvis en SQL udvælgelse refererer til et beregningsfelt.
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