Bugfixes & Betters JoPPS 3.27 P2 21-11-2013
Editor Interne fout als in het gebruikte scenario ‘glaslatten tonen’ actief is, en
profiel verwijderd waarnaar nog verwijzingen zijn
286 Editor
•
•

Begin- of eindmaat aanpassen van schuine stijl resulteert in een
horizontale/verticale stijl
Positie van stijl aanpassen via maatlijn lukt niet indien maat langs zijde waar
definitie onbekend

2210 Editor Rechterklik op niet geselecteerd veld geeft interne fout
2697 Editor Verwijderen extra delen van een groep geeft interne fout
2526 Interface
•
•

Snelheid tonen informatie project/groep handelingen
Geen resultaten meer getoond na rekenen voor handelingen op project
niveau tab

2655 Jscript Bi_Colour wizard reeks afhankelijk maken, werkt nu met instellingen
in JOPPS.INI die enkel databank afhankelijk zijn, verschillende instellingen per
reeks
2681 Jscript Extra formulier object CHECKLIST
2655 Jscript Reeks afhankelijke "Bi_Colour" wizard past geen of foutieve
categorieën toe bij oppikken kleuren, mogelijkheid om kleur omschrijving in te
stellen via JOPPS.INI
2688 Offerte Spatie als thousand separator in regionale instellingen in combinatie
met currency symbool als suffix in JoPPS resulteert in prijzen/1000 in de EXCEL
offerte
2523 Resultaat Keuze type planning tabel (Paradox of Dbase)
2671 Resultaat Automatisch "Afdrukvoorbeeld" rapportering uitschakelen bij
hergenereren van de rapporten

2526 Resultaat Handelingen werden niet in rekening gebracht indien de
uitvoering niet gevonden werd, wel rekenen indien geen voorwaarde voor
uitvoeringen opgegeven is
2526 Resultaat prijs Handelingen met berekeningswijze "Kader", "Vleugel",
"Element", "Bewerkingen" en "Verbindingen" worden niet in rekening gebracht bij
rekenen prijstabellen
2374 Resultaat prijs Prijsblok in PROFIEL PARAMETERS laten voorgaan op de
algemene prijsblok gedefinieerd bij UITVOERING
2667 Resultaat prijs Foutief samennemen van prijzen voor onderdelen met
prijsinformatie 'Prijs' bij onderdeel met prijsinformatie 'Aanrekenen'
2526 Resultaat prijs
•
•

Extra instelling "Rekenen met handelingen" toegevoegd om vertraging
rekenen handelingen uit te schakelen indien men geen prijzen nodig heeft
Probleem switch specifieke berekeningswijzen + versnelde berekening
handelingen

2698 Resultaat prijs Nauwkeurigheid om te beslissen of een prijs al dan niet 0 is
vergroot naar 0,0000000001
2467 Resultaat technisch Speling niet in rekening gebracht indien vulling enkel
opgelegd langs binnen of buiten
2683 Zaagsturing PERTICI SCARABEO55 Extra profiel informatie beschikbaar
maken op etiket
2689 Lasmachine STURTZ HSM - VSM JC Lengte bestandsnaam aanpassen

