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2138
S

00848440

Splitterpositioner huske ikke
Løsning
Hvis man trækker i en eller flere af de splitters, der er mellem de forskellige plugins på workspacen,
blev ændringen ikke husket. Fremover gemmes informationerne.

S

00863061

Task guide med brugerinteraktion kan ikke fortsættes
Løsning
Task Guide er ændret, så guiden fortsætter efter brugeren har udført brugerinteraktion.

S

00863064

Forkert indtastning i Task Guide
Løsning
Task Guide er forbedret og gjort mere stabilt.

S

00866858

Kolonneregel på hele rækken
Løsning
Fremover vil det ifm. oprettelse/ændring af en kolonneregel være muligt at få farvet en hel række.

T

00869363

Ifm. ombrydning af felter, bliver fokus forkert (6210)
Løsning
Der er rettet en fejl, som kunne betyde, at fokus blev sat i forkert felt. Fejlen kunne opstå, hvis felter
blev ombrudt (fordi skærmbilledet blev gjort mindre)

I

00870887

Alt+G : Sortering går tilbage til default
Løsning
Hvis man laver en sortering i en tabel og efterfølgende laver en filtrering, gik sorteringen tabt.
Fremover vil dataene stadig være sorteret (efter der er lavet en filtrering).

B

00872438

Frysning i klienten
Løsning
Der er rettet en fejl, som kunne få klienten til at fryse fast.

B

00872724

Fokus ifm. start af applikation via favoritter
Løsning
Hvis man i AKS 6.3 og tidligere startede en applikation via favoritter, kom fokus altid tilbage til
udgangspunktet, dvs workspace forsiden med favoritter. Dette har været ændret, så fokus blev sat i
den senest åbne fane.
Klienten er nu ændret, så fokus igen kommer i udgangspunktet.

B

00873252

2 skærms løsning virker ikker optimalt
Løsning
Hvis en bruger flytter en fane over på en ekstern skærm, kunne det ske, at klienten fik åbent et nyt
billede på den forkerte skærm. Klienten huskede ikke, at billedet var blevet flyttet. Denne fejl er rettet.
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B

00873753

Filter: tabulering er ikke helt logisk
Løsning
Hvis man ændrer et filter (uden brug af mus) kunne tabulerinngen efterfølgende virke lidt ulogisk.
Dette er forbedret.

B

00874579

Infoboard
Løsning
Hvis man på workspacen har en applikation (eller flere) og der i denne/disse er infoboard, kunne skift
mellem de forskellige områder i workspacen betyde, at infoboardet ikke længere var synligt. Denne
fejl er rettet.

I

00877089

Klienten låser i bl.a 6375
Løsning
Hvis der er tooltips på en tabel med et URL til et billede på nettet, og tooltippet ikke findes (eller det
tager for lang tid at hente pga en dårlig netværksforbindelse), kunne det give en låsning. Dette er
ændret.

S

00877550

Blank skærm hvis billedet foldes sammen
Løsning
På feltbilleder kan man øverst vælge at klappe billedet sammen. Hvis der kun er et område, vil det
betyde, billedet bliver blankt. Fremover kan man ikke klappe et billede sammen, som kun har et
område.

S

00878018

Flyt af faner til anden skærm bla. 6381
Løsning
Hvis man trækker en side over på en anden skærm og trykkede enter, så var fokus væk. Dvs.
klienten reagerede ikke. Det krævede, at man først klikkede i et låst felt. Denne fejl er rettet.

S

00878772

I personlig tabelopsætning fjernes flueben (bookingnr)
Løsning
Hvis man i forvejen har et eksisterende setup og herefter ændrer en tabelopsætning, kunne fluebenet
i første kolonne forsvinde. Resultatet var, at kolonnen blev usynlig. Denne fejl er rettet.

2139
T

00056793

Regnemaskinen regner ikke korrekt
Løsning
Lommeregneren er ændret, så den virker på samme måde som i Windows.

W

00091502

Tab retur til 1. åbne felt på sidstelinje (shift+ctrl+enter)
Løsning
Navigering i ASPECT4 uden brug af mus er forbedret. Fremover vil man med Shift + Ctrl + Enter
kunne tabbe baglæns i feltbilleder.

2139
W

00228533
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Løsning
Betjening af Activity Stream uden brug af mus er forbedret.

S

00769768

Fejl i hjælp i Insight Search
Løsning
Fremover er det muligt at få vist hjælp i Insight Search.

W

00813712

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

I

00850974

Taskguide fejler
Løsning
Task Guiden er forbedret, så den kan håndtere, hvis en bruger har ændret i kollonnerækkefølgen i en
tabel  i forhold til den rækkefølge, der var, da Task Guiden blev lavet.

S

00864664

Rekvisitionsfelter med min/max skal ikke ændre sig
Løsning
Til og fra felter, hvor der står min. og maks. er ændret. Fremover er det kun, hvis den mindste værdi
er 0 og den højeste er 9taller, at der står min. og maks. Alle andre værdier vil blive vist.

B

00872485

Find og filter: tusindadskillelse skal virke som i Filter
Løsning
Find og Quick Filter i bunden af tabeller er ændret, så de kan håndtere, at man i beløb over 1000
skriver punktum som tusindadskillelse.

W

00875864

CTRL+SHIFT+ENTER virker ikke i AS4 klient
Løsning
Tabulering gennem feltbilleder er forbedret. Fremover kan Shift + Ctrl + enter anvendes til at hoppe
baglæns.

T

00877234

Ændring af skriftstørrelse fra Default til Stor virker ikke
Løsning
Under det store A kan man ændre skriftstørrelse. Men der er visse begrænsninger idet,
skriftsstørrelsen afhænger af, hvor stor feltet er. Teksten er derfor ændret, så man kan vælge mellem
'mindste' og 'største' skriftstørrelse

I

00877282

Der vises for få kolonner i 9102
Løsning
I logistikapplikationer kunne det ske, at kolonner ikke blev vist. De kunne forekomme, hvis en bruger
trak eller flyttede en kolonne (eller flere). Under tabelopsæt blev fluebenet (i kolonnen synlig) fjernet.

B

00878880

Kopiering af tekst fra Outlook / Word ind i note
Løsning
Kopiering af både tekst og billeder fra Word ind i noter er forbedret.

I

00879124
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Løsning
Hvis man både har foretaget en filtrering og en sortering, og man fjernede filtreringen, forsvandt
sorteringen også. Men sorteringspilen var fortsat synlig. Denne fejl er rettet.

B

00880122

Filtrering fejler hvis aktiveret som udgangspunkt (cockpit)
Løsning
Hvis man har aktiveret et filter som udgangspunkt i et cockpit. Og filteret var lavet på sekundære
kolonner (i Logistik). Kunne det gå galt. B.a. kune det ske at options forsvandt og billedet kunne blive
blankt. Denne fejl er rettet.

2139
B

00880600

Listebillede i cockpit kan låse
Løsning
Hvis man i et cockpit maksimerer en slavevindue og herefter starter samme cockpit op igen, kunne
slavevinduet være inaktivt. For at kunne arbejde i det igen, var det nødvendigt at resize slavevinduet
(tilbage til normal størrelse). Denne uhensigmæssighed er rettet.

T

00880679

Klienten bliver lansommere i løbet af dagen (på Citrix)
Løsning
På Citrix/terminalservers kunne det ske, at klienten blev langsommere i løbet af dagen. Der er lavet
en ændring i klienten for at forhindre dette.

B

00881939

Filter flyt kol giver forkert betingelse på num.felter u/dec
Løsning
Hvis man anvender genvejen ALT+G til redigering af et filter, kunne betingelsen blive ændret til
between (på numeriske felter uden decimaler). Det skete, hvis man har lavet kolonnetilpasninger,
hvor man har flyttet kolonner. Denne fejl er rettet.

2140
W

00870791

Ctrl+enter til ny gruppe: ryk gruppen op (så den kan ses)
Løsning
Når man anvender Ctrl + Enter til springe til 1. åbne felt på næste linje, så vil felterne blive rykket op,
så hele gruppen er synlig. Det samme gælder, hvis man anvender Shift + Ctrl + Enter til at tabbe
baglæns.

I

00875958

Hent dato via kalenderikon virker ikke altid
Løsning
Når man laver filtre på et datointerval, blev datoerne ikke taget med tilbage, hvis datoerne blev valgt
via kalenderikonet (indtastede datoer blev anvendt korrekt). Denne fejl er rettet.

B

00878823
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Løsning
På pop up vinduer med ok knap kunne denne ikke aktiveres ved at klikke på enter. Denne fejl er
rettet.

B

00879875

Manglende visning af markedede felter
Løsning
Hvis man vælger flere celler i en tabel, og man også vælger en celle man vil ændre, så blev de andre
celler stadig vist som om, de var valgt. Denne fejl er rettet.

B

00881625

Filter via kolonneoverskrift virker ikke
Løsning
Tidligere kunne det ske, at filterikonet (på kolonneoverskriften) ikke virkede. Det kunne ske, hvis man
har flyttet en kolonne. Denne fejl er rettet.

S

00881847

Ifm. flere popups efter hinanden kan klienten låse
Løsning
Hvis der på et skærmbillede kommer flere popup billeder efter hinanden, kunne klienten låse. Det
kunne eksempelvis ske ifm. færgebookninger (i Transport). Denne fejl er rettet.

2140
S

00883005

Indtast filter giver filter i kolonne
Løsning
Hvis man har oprettet kolonneregler og herefter anvender Quickfilter (i bunden af tabellen) så kunne
det ske, at der blev vist et filter på f.eks. bemærkningsfeltet. Denne fejl er rettet.

B

00883062

Field+ fungerer ikke i klient i sort/grønne applikationer
Løsning
Hvis man afvikler applikationer i en 5250 emulering gennem klienten, er det IBM's standard kayboard,
der anvendes. Det betyder, at Field+ ikke virker, som ASPECT4 brugerne er vant til. Fremover vil
Field + også virke i "sort/grønne faner".

2142
I

00886622

"Fane" forsvinder ikke
Løsning
En fejl i klienten har betydet, at folder, der skulle være skjulte, alligevel blev vist. Denne fejl er rettet.

I

00886992

Shift+tab i tabeller med dropdown virker ikke korrekt
Løsning
Hvis man i en tabel anvender shift+tab for at komme til forrige felt. Og dette felt har drop down, så
kunne man ikke uden brug af mus aktivere drop down feltet.
Denne fejl er rettet.

I

00887057
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Løsning
Hvis man i en tabel har en dropdown, vises alle værdier korrekt. Starter man en anden applikation
op, og går tilbage til den første, vil den værdi, der har fokus i dropdown listen ikke være synlig. Det er
alene et visningsproblem. Værdien kan godt trækkes med tilbage.
I klienten her er fejlen rettet.

I

00887165

6518 sorterings dialogboks+appl. låser efter nulstil filter
Løsning
Hvis man i en tabet laver en ny filtrering/sletter en eksisterende) og der i denne tabel tidligere er lavet
en sortering, kunne klienten blive ved med at spørge, om sorteringen ønskes slettet. Til sidst kunne
den låse helt fast. Denne fejl er rettet.

2143
I

00888881

Layout designer virker, men hele grupper vises fortsat
Løsning
I Layout Designeren kan man f.eks. skjule felter. Tidligere var det ikke muligt at skjule en hel gruppe
samlet. Det virkede fint, hvis alle felter i en gruppe blev skjult enkeltvis. Fremover vil det være muligt
at skjule hele grupper.

Dato 25092019

Side 6

