Bugfixes JoPPS 3.00 P4 17/07/08
Basisgegevens: uitvoeringen: bij het exporteren / importeren van uitvoeringen werd de waarde
RGB=0 niet bewaard in het JIE bestand uitvoeringen.
Basisgegevens: uitvoeringen: tijdens de conversie van BLOB data werden de records met in de
prijsvelden een waarde kleiner dan 0.01 niet mee geconverteerd.
Basisgegevens: bij de conversie van prijsgegevens werden de records waarvan de velden
‘bestelcode uitvoering’ en ‘bestellen als’ beiden leeg waren niet mee overgenomen in de nieuwe
tabel.
Editor: manueel toegevoegde bewerkingen gaven soms een verkeerde posities bij het doorzetten
naar de machine.
Doorsnede: probleem met het afdrukken van doorsnedes in SLE opgelost.
Resultaat: tijdens de berekeningen kan u de gebruikte rapporten laten verschijnen in het
boodschappenvenster onderaan. De layout bestanden gespecifieerd dmv %INCUDE parameter
werden echter niet getoond en konden dus ook niet rechtstreeks gewijzigd worden via dubbelkik.
Resultaat: schetsen: voortaan wordt er rekening gehouden met de instelling binnenzicht/buitenzicht
bij het genereren van de bestandsnaam van de BMP/EMF schets.
Zaagsturing Soenen DVE: extra optie DOS formaat zodat getallen voorafgegaan worden door
nullen (nodig voor machines die nog draaien onder een DOS besturingssysteem).
Zaagsturing Soenen DVE2:
• bij het aanmaken van meerdere bestanden wegens meer dan 999 lijnen ontbrak informatie mbt
het pad voor het tweede (en volgende) bestand.
• Aantal te verzagen profiel was soms foutief indien groepsaantal meer dan 1.
Lasmachine KMW: aanpassing gegevens in protocol (informatie profieluitvoering verplaatst) voor
een betere communicatie met de hoekenpoets.
Lasmachine STURZ:
• 2 extra parameters voorzien om per kader 1 profielcode van 4 karakters te kunnen doorgeven.
• Mogelijkheid om kaders te sorteren ifv de profielen waaruit ze bestaan en om het
positienummer van de kader zelf te bepalen.
Lasmachine Urban AKS 1600:
• barcode instelbaar via scripting.
• Extra parameter om alle kaders 90° te kunnen draaien.
Glaslattenzaag SPG05: spaties achter barcode informatie worden voortaan verwijderd.
MCMAN: bij het sorteren op niet sleutelvelden konden records niet meer gewijzigd, toegevoegd of
verwijderd worden.
Installatie: bij het updaten naar versie 3 wordt de conversie van de systeemtabellen vanaf nu steeds
uitgevoerd, ook als de installatie wordt onderbroken wegens bijvoorbeeld een ongeldige licentie.
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