JoPPS 3.27 P3 07-03-2014
Administrator:
•

Probleem met mergen inhoud van blob velden "Extra beslag" in beslagset en beslagtabel
tijdens import vanuit EXCEL (2725)

Anaf Link:
•

Slechts eerste 4 extras worden in rekening gebracht (2714)

Editor:
•
•
•

Keywords in reeks voor selectie extra profielen rond een deel via tussenliggend scherm
gewijzigd van SILLPROFILES naar EXTRAPROFILES (1638)
Visualisatie stijlen die doorlopen in hout (2656)
Geen arcering speciaal kleinhout indien geselecteerd via selectiehints (2677)

Harinck Link:
•

Slechts eerste 4 extras worden in rekening gebracht (2714)

Installatie:
•

Foutmelding "external exception C0000006" op (terminal) server installaties

Interface:
•

JoPPS loopt vast indien foutmeldingen ten gevolge van niet gevonden
afwerkingen (2630

Jscript:
•

Probleem vervangen prijsinformatie (en andere) met zoek en vervang via script voor
profielen, beslag, vullingen en afwerkingen (2608)

Machinecenter:
•
•
•

Te lange en/of te korte profielen uit machinebestand verwijderen en reststuk lengte
corrigeren (2716)
Indien reststuk = bestellengte profiel alle informatie van bar en rest ook uit bestand
filteren (2716)
Product code van versterking beschikbaar maken in MCMAN langs PARAM
variabelen (2729)

Project:
•

Kolom prijsblok zichtbaar maken voor alle extra's op project en groep ongeacht
Zichtbaar/Wijzigbaar instellingen van tabel PRIJSBLOK in Administrator (2271)

•
•
•
•

Uitvoering opening ook vervangen indien enkel "zoek en vervang" op vleugels wordt
uitgevoerd (2701)
Verbergen knop "Meer" in tussenlijst profielen indien dealer versie (2271)
Tonen uitgevoerde (geneste) scripts in statusbalk + externe scripts uit JSS folder werd
niet meer getoond (2556)
Bliksem blijft blauw na rekenen nieuw project welk nog niet is bewaard op schijf (2709)

Resultaat:
•
•
•
•

Extra argument "xml" en "eos" voor script functie "Calculate" (2597)
Rapport "Optimalisatie" geeft product omschrijving niet weer voor hout
databank (2707)
Resultaat Verbeteringen tonen uitgevoerde (geneste) scripts in statusbalk TOM #2556
Foutief profiel gewicht te bestellen lengtes TOM #2582

Resultaat prijs:
•
•

Totaal bedrag waarop de offerte korting dient toegepast te worden is foutief (2712)
Bewerkingen gekoppeld aan artikels in beslagset resulteren in foutieve prijsblok voor
beslag artikel (2727)

Resultaat technisch
•
•
•

Ontbrekende bewerkingen gedefinieerd via verbindingen in PROFIEL
PARAMETERS (2713)
Profiel oppervlak U-waarden te groot voor verbinding doorlopen/doorlopen in
hout (2706)
Foutief aantal zaaglengtes na uitlijnen kleinhouten (2708)

Taken:
•
•
•

Performantie en refresh taak dialoog (2710)
Geselecteerde taken worden niet meer getoond in de gekozen kleur van de taak in
overzicht rechts (2710)
Insprong en selectie symbool waren verdwenen in selectie overzicht rechts (2710)

Zaagsturing:
•
•

Probleem reststukken indien groepsaantal > 1 (2683)
Rotatie logica bepalen aantal stijlen indien schuin herwerkt voor URBAN SV815
hoekenpoets (2601)

