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Opdatering: 145471 

Nedenstående rettelser i funktionsopdatering 7.4.01 er beskrevet pr. produkt, og afsluttes med en 

beskrivelse af opdateringsprocessen. 

 

ASPECT4 Client 

Denne opdatering indeholder nyeste ASPECT4 Client og tilhørende portal 

Key  Client Release Notes  

A4-3711  

Quickfilter på negative tal 

Quickfilter (søgningen i nederste højre hjørne) på små negative tal/beløb - dvs. 

mellem 0 og -1.00 (fx. -0,25) er nu mulig. 

A4-4681  

I appl. 0791 var hovedoplysninger forsvundet 

I SW-vinduet mangler alle felterne på hovedoplysningsfanen, dette er rettet. 

A4-4281  

Layout designer 

Hvis man trykker CTRL-Space (Insigt search) mens man står i Layout designer - kan 

man ikke fortryde ved Escape/F12. Er nu rettet. 

A4-4457  

Felt fokus 

Rettet problem, hvor fokus på "Vis" billeder blev sat i tilfældigt felt 

A4-4379  

Langsom tool-tip 

Tool-tip i venstre genvejs bjælke blev vist for langsomt. 

A4-2157  

Afbryd assisteret robot 

Når man afbryder en assitereret robot kaldt fra Appl 0163 kunne bredden på listen i 

0163 ikke længere følges med klientvinduet.  

A4-4410  

QuickFilter søgning på numeriske værdier 

QuickFilter funktionen kunne ikke søge på dele af numeriske værdier. Det er nu 

rettet så en søgning på eksempelvis 500 vil betyde at 1250021 vises da denne 

inkluderer 500. Dette er selvfølgelig kun såfremt man ved filteret har valgt "Match 

hvor som helst". 
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A4-5059  

Minimering af ikonbåndet 

Det var ikke muligt at minimere ikon båndet. Er nu igen mulig. 

A4-5177  

Memory leak 

Problem med PC memory forbrug der løbende steg og sluttelig får klienten til at 

"fryse fast" ved intensiv brug af tabeller er nu løst.  

A4-4591  

Query navn vises på fane 

Query navnet vises nu igen fra 7.3 som applikation på fanen i klienten i stedet for det 

auto-genererede applikationsnummer (som var tilfældet i nogle få forudgående 

versioner). 

A4-5657  

Stepping stone links fra Insight search 

Applikationer startet via Insight search (Ctrl-Space højre menu) starter ikke med det 

valgte objekt (kunde, vare, ...) som forvalgt. Er nu rettet. 

A4-5220  

Insight Search - stepping stone 

Ved kald af links (stepping stone) fra insight search blev nøgleværdien ikke bragt 

med til den kaldte applikation. Er nu rettet. 

A4-5009  

0X03 Layout 

I visse tilfælde ville applikationer, der via 0X03 har fået flyttet rundt på felter, fejle. 

Nu rettet. 

A4-5456  

Web links - mangler fane 

Links i klienten får ikke som hidtil - sin egen fane sammen med pop-up vinduet (det 

eksterne URL-link) 

 

ASPECT4 Business Connector 

Denne opdatering indeholder nyeste ASPECT4 Business Connector 

Key  Client Release Notes  

A4-4955  

Konvertering af bestemt regneark 

En Execl fil kan indeholde flere regneark. På den indgående profil kan styres om den 

behandler det første ark, sidste ark, aktiv ark eller det indtastet navn på arket. 
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A4-4988  

ABC-server mere stabil 

Det er rettet, så ABC-serveren ikke stopper efter 100 fejl. 

Derud over sendes beskeder fra ABC-serven med systemområde ABC, så rette 

person vil modtage mail ud fra opsættet i EEM. 

A4-5682  

OCR Scanning laver blanke 

Hvis der i en dato fx står 24.11.20, kan det give 24.1 1 .2020. Der kommer blank ved 

siden af 1 tallet. Der undersøges for blanke i forbindelse med ".," og disse fjernes. 

Ved at skrive 'NUMERROR[*NOT]' i feltet 'Teknisk feature' i appl 244 Regler for 

COR-felt mapning fjernes de blank ikke. 

A4-5917  

Excel indlæsning - fejler på nye profiler 

Ved indlæsning via ny oprettet Excel ABC-profil fra Robotten fejlede de med 

besked om EA0ABCRH fejlede. Dette er nu rettet. 

A4-4860  

Problem med konvertering af regneark, da decimal og tusindtals separator blev 

ens 

Nu sættes tusindtals separator ikke mere og derved bliver data rigtig i ABC'en. 

A4-4927  

DB2 destination mulighed for at understøtte members 

Member skal findes i filen, men via opsæt på destinationen er det muligt via alias at 

overstyre at data bliver skrevet i et andet member end *first. På 

dokumentdestinationen indtastes membernavn eller det findes via ?XP(xx/xx) 

A4-4878  

Mulighed for stylesheet efter embeddet af base64-file 

Hvis keyword ABC.STYLESHEETBASE64AFTER oprettes på 

dokumentdestinationen, vil den udføre stylesheet efter at base64-fil er embeddet til 

xml-filen 

https://jira.eg.dk/browse/A4-4988?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-5682?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-5682?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-5917?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-5917?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-4860?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-4860?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-4927?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-4927?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-4878?src=confmacro
https://jira.eg.dk/browse/A4-4878?src=confmacro


A4-5800  

Oprydning i ABCARCT1x og ABCARBT1x 

I release 6 ændres det så in-house XML-filerne bliver gemt i Clobfiler 

(ABCARCT1) og de filer det bliver sendt eller modtaget gemt i Blobfiler 

(ABCARBT1) i stedet for på IFS'en. Alt efter opsættes gemmes data i nye 

arkivfiler.  Disse arkivfiler er der ikke blevet ryddet op i. 

Der udføres først et konverteringsprogram, der tjekke om der ligger løse record og 

fjerner disse og evt. fjern filen, hvis der ingen data er i arkivfilerne af Clob-fil eller 

Blob-fil tilbage. 

Når oprydning fremadrettet udføres i ABC'en udføres 'Reorganize Physical File Mbr' 

på arkivfilerne eller filerne slettes, hvis de er tomme. 

 

ASPECT4 QueryManager 

Denne opdatering indeholder nyeste ASPECT4 QueryManager 

Key  Client Release Notes  

A4-3142  

Billede størrelse 

Når man tager billeder i en CrossPad applikation, bliver de også gemt i størrelse 

"large". 

 

ASPECT4 Robotics  

Denne opdatering indeholder nyeste ASPECT4 Robotics 

Key  Client Release Notes  

A4-5833  

Koncern/firma ved afvikling af robot fra workflowevent 

Programmet der kalder modul for afvikling af robot, sendte ikke det koncern/firma 

der var sendt med til workfloweventet videre. Derfor blev robot altid afviklet i 

aktuelle firma.  

A4-2053  

Parameter referencer 

Under visse omstændigheder kunne felter som stod på samme skærmbillede og 

begge var udpeget som parametre - blive linket til hverandre, som var det samme 

parameter og værdi. Det sker nu aldrig for felter som optræder på samme billede. 
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A4-5434  

F4 Look-up vinduer 

Robotter med visse F4/liste vinduer inkluderet i optagelsen kunne ikke afspilles. 

Fejlede med "forkert format navn". Dette er rettet (det bemærkes at det er meget 

sjældent at robotter har brug for F4/liste vinduer). 

A4-5030  

Parameter længde forkert (Transport) 

For såkaldte maskefelter (fx. charteque og booking id i Transport løsningen) blev 

parameterlængden under optagelse gemt som 9 - hvor det skulle have været hhv. 11 

og 10. Er nu rettet så den korrekte længde gemmes også på disse felter. 

A4-3379  

Afbrydelse af assisteret kørsel. 

Ved assisteret kørsel i 0163 af robot, som ikke var opsat til assiteret afvikling - vil 

som forventet afbryde med "Ikke opsat til assisteret kørsel" - men efterlade klienten i 

"asissteret tilstand (grøn ramme). Dette er rettet så klienten falder tilbage til normal 

tilstand. 

A4-2448  

Assisteret robot med filter 

Det er nu muligt at få en assisteret robot defineret til at afslutte med en åben 

applikation med en filter udsøgning. 

A4-3423  

Assisteret robot - afbryd 

Ved afbrydelse af assisteret robot der anvender flere applikationer, kunne det 

forekomme at applikationsfanerne til disse blev efterladt som "grønne" (dvs. 

assisteret mode) selv efter robotten var afbrudt. 

A4-1627  

Comboboxe uden ledetekster 

Visse kombo boxe (drop down lister) indeholder ikke forklarende tekst. dvs koden 

eller valget i sig selv er nok. Hvor disse blev valgt som parametre - var det ikke 

muligt at få listen med som valgmuligheder ved Kør af robotten i "promptbilledet". 

Dette er nu rettet. 

 

ASPECT4 Workflow  

Denne opdatering indeholder nyeste ASPECT4 Workflow 

Key  Client Release Notes  

A4-3241  

Opdatering af antal opgaver 

Det er rettet således at count (antal opgaver) også optælles på opgavebehandlere på 

opgaver med avancerede oplysninger (typisk web-behandling) selvom det i 

avancerede oplysninger er valgt at opgavebehandler ikke skal adviseres. Antal 

opgaver nedtælles nemlig altid ved færdigmelding af web-opgave. 
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A4-5565  

Import af procesdefinition 

Når en proces importeres i applikation for vedligehold af procesdefinitioner (0W52), 

gemmes procesdefinitionen nu som en arbejdskopi (og stadig uden eventrelation). 

Tidligere blev den gemt som endelig (og uden eventrelation). 

 

ASPECT4 Foundation 

Denne opdatering indeholder nyeste ASPECT4 Foundation 

Key  Client Release Notes  

A4-3809  

Appl. 160 Felt formateret forkert  

Ved udsøgningen var fra tidsfelt formateret forkert - dette er rettet. 

A4-5176  

Opdateringsdokument 

Det er nu muligt at se opdateringsdokumentet fra installation (applikation 0590) når 

denne afvikles fra klienten. 

A4-5952  

Opsæt for udløb af password 

I jobs der skifter til en anden bruger (EDBGRP), og password på aktuelle bruger var 

udløbet, blev feltet omkring hvor tit brugeren skal skifte password, rettet til 

*NOMAX og dermed skulle brugeren aldrig skifte password. Dette er nu rettet, så 

denne oplysning på brugeren ikke ændres i denne forbindelse. 

A4-5914  

0X03 Sletning af layout 

Manuel sletning af foldere fejlede med "not a directory". Sletning er nu igen mulig. 

  

ASPECT4 DocManager 

Denne opdatering indeholder nyeste ASPECT4 DocManager 

Key  Client Release Notes  

A4-4279  

ADDBCCRECIPIENT er en ny funktion, som kan anvendes i DocManagers 

beregninger og betingelser. Funktionen tilføjer en bcc mailmodtager såfremt 

dokumentet i forvejen skal sendes på e-mail. 
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Installationsaktiviteter FØR indlæsning 

•   

Konsolskærm 

Der skal anvendes konsolskærm ('grøn skærm') til alle de her nævnte installations-

aktiviteter (ASPECT4 Client må ikke benyttes). 

•   

Modtagelse af software 

Sign på med din egen bruger og udfør 'Installér ASPECT4 software' (applikation 

0590). Udføres med 'Modtagelse' (option 1). 

Indlæsning 

•   

EGSERVER eller VAP-subsystem 

Subsystemet EGSERVER skal lukkes. Dette gøres med kommandoen: 

ENDSBS SBS(EGSERVER) DELAY(30) ENDSBSOPT(*NOJOBLOG). 

(ved indlæsning i test er det ikke nødvendig at lukke EGSERVER, men sørg for at alt 

er lukket ned i testmiljøet. Når EGSERVER har været genstartet i løbet af natten, vil 

testmiljøet kunne bruges igen. Alternativ kan alt genstartes igen via appl. 0653) 

•   

Installation  

Når EGSERVER er stoppet (kontrolleres vha WRKSBS), skal opdateringen 

installeres. Dette gøres i applikation 0590 'Installer ASPECT4 software'. Vælg option 

2 'Install. 

•   
Husk at lave sign-off EFTER opdateringen er installeret. 

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning 



 

•   

Foretag sign off og sign på igen. 

Opdateringen her indeholder nye menuprogrammer, som skal aktiveres. 

Denbrugeren, som er logget på, foretager en ekstra sign off og sign on, inden der 

kommer andre brugere på i miljøet. 

Hvis de nye menuprogrammer ikke er aktiveret, vil det kunne tage lang tid at lave 

sign on.  

•   

Konverteringskørsler 

Sign på igen med din egen bruger. 

Vælg applikation 0690 'Konverteringskørsler'. Vælg system 400. Igangsæt 

konverteringen med F16.  

Det er vigtigt, at konverteringen sker i det miljø, der skal opdateres. 

•   

Start EGSERVER (eller VAP) 

Subsystemet EGSERVER skal startes. På en kommandolinje bruges kommandoen 

STRSBS SBSD(EGSERVER). Med EGSERVER startes automatisk alle de servere, 

der er nævnt i applikation 0653. 

(Skal der installeres andre opdateringer, som kræver at EGSERVER ikke må være 

startet, så vent med dette punkt til senere). 

•   DocManager skal genstartes på de maskiner, hvor den i forvejen er installeret. (Dette 

kan først gøres, når EGSERVER (eller VAP'en) er startet) 

•   

Citrix/Terminalservers  

Er ASPECT4 klienten installeret på en Citrix/terminalserver, skal denne opdateres via 

en import kommando. 

På EG's deploymentside (f.eks. http://SERVER:1045/client/) 3 knappe 'read more ' 

findes en vejledning i, hvordan cashen opdateres. Husk at når importkommandoen 

udføres, skal servernavn mv. stå præcis som i jnlp filen. 

I applikation 0361 'System level' kan man via F16 'Client Oplysninger' få vist, 

hvilken sti, klienten kan importeres fra (og dermed også hvordan man kommer ind på 

EG's deploymentside). 
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