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What’s new versie 3.35 P1 van 23/04/2018

BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.35 P1
3090

Machinecenter

Protocol machinecenter STABA STURTZ

3139

Administrator

Probleem import handelingen vanuit EXCEL of JIE-bestand indien hoeveelheid waarde
'Eénmalig' of 'Volume' heeft

3148

Resultaat technisch

Logica keuze zijde schroefbewerkingen via basisgegevens indien machine langs twee zijden
kan schroeven

1859

Resultaat

Refactor XML decimal separator informatie

3151

Basisgegevens

Correcties bij de vullingen en editorfuncties uitbreiden van +999 naar +9999 en -999 naar 9999

3149

Administrator

Fouten bij inlezen PROFIEL PRODUCT en PROFIEL PARAMETERS via EXCEL

2988

Resultaat

Resultaten wissen werd soms onterecht uitgevoerd t.g.v. indirecte wijziging project informatie
tijdens rapportering

2977

Editor

Probleem instellen kolommen zichtbaar/wijzigbaar maken in editorfuncties
wijzigen/toevoegen/verwijderen extra profielen kader deel

2984

Resultaat prijs

Coëfficiënt reeks niet getoond op estimatie indien rekenen met prijstarieven

2977

Editor

Instelling schets deur verwijderen uit pop-up menu voor editorfuncties extra profielen

2984

Resultaat prijs

Voor de coëfficiënt altijd de reeks van het kaderdeel of de kaderopening gebruiken

2988

Resultaat

Resultaten wissen werd soms onterecht uitgevoerd t.g.v. indirecte wijziging project informatie
tijdens rapportering

2744

Editor

Probleem met visualisatie planchet aantal in combinatie met vulling correcties indien opgelegd

3090

Resultaat technisch

Waarde DB_PIECE_MOPCNT in PIECE-tabel aanpassen bij inschakelen of uitschakelen
bewerkingen via editor

3090

Machinecenter

Restlengte soms foutief indien werkstukken zonder bewerkingen niet naar machine bestand
mogen SBZ600

3122

Memohasp

Aparte visualisatie voor timer van lokale of netwerk licentie

2346

Administrator

Werkbalk onderhoud gegevens niet onmiddellijk actief tijdens opstarten indien slechts één
databank geïnstalleerd

3107

Basisgegevens

Probleem dubbelklikken kolom routing informatie

2591
3079

Administrator

Bug fix gedeeltelijke bewaren van instellingen versterking regel en optionele groepen rekenen

2591

Administrator

Geen vertalingen in rubriek 'Kleuren' bij 'Gebruikers - Editor - Visualisatie' instellingen

2813

Resultaat

Barcode en gegevens overzicht verschijnen 2x op rapport 'Calculatie detail'

2744

Editor

Soms toch één planchet extra geteld omdat beslist wordt voor eerste en laatste planchet een
halve te nemen
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