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0H04
T

00868649

Hent primær afdeling fra afdelingstilknytning
Løsning
Ved oprettelse eller kopiering af firmatilknytning, hentes primær afdeling som default fra personens
afdelingstilknytning (hvis primær afdeling er blank).

0W42
T

Eventlog
00869068

Eventlog: log miljøet der er trigget fra
Løsning
Det logges nu i eventloggen det miljø som eventen rent faktisk er trigget fra.

0W52
T

Procesdefinitioner
00828295

Bedre opbygning af rekvisition
Løsning
Nye oplysninger på procesparameter oplysninger (registreres via option på procesparameter).
Forudsætter at applikation 0W48 og 0V48 er brugertilladt.
Angivelse af den rækkefølge som parametrene skal vises i, i rekvisitionen.
Angivelse af feltgruppetekst (tekst eller tekstident) til gruppering af parametre i rekvisition. Det er kun
nødvendigt at angive feltgruppetekst ved ny feltgruppe  ellers arves fra forrige parameter (jf. den
rækkefølge som parametrene vises i, i rekvisition)

S

00861295

Ved "gem proces" positioneres forkert i tabellen
Løsning
Ved ændring af en procesdefinition, blev listen over processer opbygget forfra. Det betød at var man
rullet langt ned i listen over processerne, skulle der rulles der ned igen. Nu opdateres rækken med
processen blot.

T

00868705

Tekst på opgavehandling i routing ændret
Løsning
Teksten til handling ændret. 'Godkend' er ændret til 'Færdigmeld' så det modsvarer tekst på knappen
i opgavelisten.

T

00870593

Sti til vejledningsdokument med substitutionskode
Løsning
På procesdefinitionsopgaverne, kan der via en url, henvises til et vejledningsdokument for opgaven.
Denne url kan nu indeholde substitionskoder (fx %A4¤, %DTA%).
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T

00830743

Vælg og færdigmeld ej tilladt hvis fellter der SKAL udfyldes
Løsning
I visning af listen over opgaver (både i træet og tabellen), kan man med højreklik lave 'Vælg og
færdigmeld'. Den funktion validerer nu om parametre er udfyldt og med korrekte værdier og om
tilknyttet dokument er lavet, jf. betingelser og valideringerne på opgaven (som ved almindelig
færdigmelding). Tidligere blev der ikke valideret.

T

00861179

I A4WEB mangler valideringsbetingelse og valideringsmodul
Løsning
Ved færdigmelding af workflow opgaver i ASPECT4 Client for Web, blev validering via
valideringsbetingelser og valideringsmodul angivet på opgaven, ikke foretaget. Og det blev heller ikke
valideret at der var indtastet noget i parametre der SKAL indtastes. Det gør der nu.

WF stamdata
T

00874720

WF stamdata
Vedligehold af opgavebehandler data til workflow
Løsning
Nye applikationer til vedligehold af opgavebehandler data. Disse data kan bruges fx til betingelser i
procesdefinitioner hvor opgavebehandler data afgør hvem der skal have en opgave.
Opgavebehandler data vedligeholdes i applikation 0W59. Data oprettes pr. opgavebehandler og pr.
infotype. Se mere i funktionsbeskrivelsen AWF_OPGBHD.
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