JoPPS 3.30 P1- 31/03/2015
2494 Memohasp

2671 Resultaat
2807 Jscript
2749 Installatie
2811 Editor
2168 Editor

2250 Resultaat
2531 Project

2733 Administrator
2157 Resultaat
2829 Project
2701 Project
2504 Project

Wanneer het maximum aantal gebruikers van de
licentie kleiner is dan het maximum van de sleutel zelf
en het maximum aantal gebruikers is reeds bereikt,
dan werden reeds actieve gebruikers mogelijk uit
JoPPS verwijderd ten gevolge van het aanloggen van
een nieuwe gebruiker
Na herrekenen werd tijdens rapportering toch nog het
vorige resultaat getoond
Numerieke velden ingeven via editbox in script werkte
niet meer
Standaard BDE instellingen voor geheugen gebruik
aangepast aan moderne hardware specificaties
Boodschap geven betreffende correcties indien de
definitie opgelegd gewijzigd wordt in editor
Taken dialoog verschijnt niet bij opladen kader/vleugel
in de editor indien er een taak enkel zichtbaar in editor
en geen taak zichtbaar in wizard was gedefinieerd
Etiket parameters waren niet beschikbaar voor eigen
rapporten
Bij kopiëren/knippen en plakken van een groep/deel
werd de instelling U-waarde rekenen: "Neen" niet
meegenomen, werd opnieuw "Ja"
Range check error bij het vervangen van de reeks in de
versterking tabel
Footer in HTML rapporten houdt geen rekening met
pagina marges
Handelingen "Eenmalig" worden met aantal 0 getoond
in overzicht op project/groep
Uitvoering extra beslag opening werd niet vervangen
indien zoek en vervang met optie vervangen in "Alles"
Interface geblokkeerd na bevestigen/annuleren van
gewijzigd project informatie zoals extra items ...

Omschrijving van glas/vulling werd niet volledig doorgezet
naar XML bestand
Probleem alternatieve bestelcodes uitvoering in combinatie
2801 Resultaat
met meerdere beschikbare bestellengtes
2611 Resultaat technisch Afhankelijk van het zicht binnen/buiten worden niet alle
planchetten gerekend/getekend

1859 Resultaat
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2031 Resultaat technisch Verluchting op glas verkeerde glaslat na doorschuiven
2848 Interface
2850 Resultaat
2807 Jscript

Groep verplaatsen voorbij zichtbaar scherm door middel van
muiswieltje lukte niet meer
Sql opdrachten op DBase bestanden waarbij getest wordt op
velden met decimale waarden, worden foutief geëvalueerd
Extra eigenschap PRECISION voorzien voor EDITBOX object
met decimale waarden

2802 Instellingen

Administrator verwijderd vroegere instellingen bij de
gebruiker, zodat deze daarna niet meer beschikbaar
zijn om over te zetten naar toegang in JoPPS zelf

2804 Project

Standaard teksten van niveau project/groep ook manueel
kunnen oppikken op het desbetreffende niveau

TECHWIN Software 31/03/2015

2

