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Bi-Colour wizard met prijsgroep functionaliteit (3.33 P3 - 3047)
Bi-Colour wizard zal voortaan ook de prijsgroep en de opmerking overnemen.
Hiervoor is geen extra instelling voorzien (keuze bestelcode/prijsgroep) maar wordt volgende logica uitgevoerd:
In de desbetreffende ‘bicolor’ definitie record wordt eerst gezocht aan de hand van de bestelcodes van de
buiten/binnen kleur, indien er hiervoor geen definitie bestaat wordt gezocht aan de hand van de prijsgroepen van de
buiten/binnen kleur. Indien dan nog niets is gevonden zal zoals vroeger de laatste lijn uit het opmerking veld als
definitie gebruikt worden.
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BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.33 P3
2972 Zaagsturing

Extra instelling Mecal SW453 om aparte folder te voorzien om etiket informatie te plaatsen

2399 Instellingen

Refresh probleem opgelost editor werkbalk tonen/verbergen wijzigen via bewerken
instellingen

2575 Machinecenter

Formaat TITAN IP aangepast

2981 Machinecenter

Extra attribuut 'Lagerort' voorzien in 'Stabdaten' SCHIRMER BAZ1000G3

3011 Editor

U-waarde, gewicht of prijs van een model rekenen in editor werkt niet meer na foutmelding
en instelling berekening onderbreken bij foutsituatie aangevinkt

1876 Project

Gegevens van handelingen niet meegenomen in archiefbestand van een project

2981 Machinecenter

Samenstelling attribuut 'Farbe' gewijzigd SCHIRMER BAZ1000G3

2981 Machinecenter

Extra attribuut 'Barcode' toegevoegd aan 'Stabdaten' en 'Teiledaten' SCHIRMER BAZ1000G3

2981 Machinecenter

Nauwkeurigheid waarden van lengtes en hoeken op etiket instelbaar via extra parameters
SCHIRMER BAZ1000G3

2981 Machinecenter

Hoeken verschillend van 45° doorgeven als 90° in extra zaaghoek informatie SCHIRMER
BAZ1000G3

2981 Machinecenter

Attribuut 'Stahlnummer' krijgt nu productcode uit staal tabel MC Manager, extra instelling
tonen lengte afval SCHIRMER BAZ1000G3

2981 Machinecenter

Mogelijkheid voorzien om twee versterkingen in één profiel te plaatsen SCHIRMER
BAZ1000G3

3042 Resultaat technisch

Foutieve oppervlakte gebruikt voor berekening U-waarde van rooster op glas

Installatie

Opladen maandelijks opstart informatie naar FTP TELENET werkte niet meer

2962 Project

Aantallen verkeerd indien geblokkeerde fasen in overzicht aanwezig zijn

2704 Project

Vertaling zoek en vervang op vulling functie

2664 Resultaat

Berekening en/of rapportering niet onderbroken na foutmeldingen bestelgegevens foutief
voor..

3040 Project

Probleem met openen van een project in een reeds actieve JoPPS door te dubbel klikken op
project bestand in Windows Explorer

2897 Machines

Runtag decimaal genereerd knal tijdens instellen

2890 Machinecenter

Lengteberekening HLV met verschillende breedtes mag geen smeltverlies rekenen op stomp
uiteinde SCHIRMER BAZ1000G3
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3045 Machine

Extra formaat beslagautomaat URBAN FBA2500

260 Project
2210

Vertaling kolommen meer informatie dialoog in zoek en vervang schermen

2981 Machinecenter

Staal inschuifmaat corrigeren indien zaagbewerking SCHIRMER BAZ1000G3

1335 Machinecenter

Aanpassen voor extra export configuratie bestand TSMC met UNILINK

1723 Zaagsturing

Instellen van default zaagsturingen lukt niet indien andere ID dan -1 ingesteld in
Administrator

3046 Resultaat

Oppervlakte en gewicht van extra vullingen in handelingen foutief voor aantal groter dan 1

2981 Machinecenter

Correctie bewerkingsposities foutief indien "B" of "V" toekomt op "T" of "P" profiel en verschillende
breedtes SCHIRMER BAZ1000G3

2693 Resultaat
2350
2508

Vermeldingen toeslagen, oppervlaktes en U-waarden niet in klant taal op offerte naar Word

2349 Editor

Richting van stijl(en)/post(en) niet behouden na spiegelen indien meerdere stijlen/posten in dezelfde
kader/vleugel opening

Editor
2981 Machinecenter

Knal indien gebruiker dubbelklikt in plaats van klikken en slepen tijdens verplaatsen kaderhoek
Correctie bewerkingsposities foutief voor manuele richtingskeuze op "Omgekeerd" voor T-stijlen

SCHIRMER BAZ1000G3
2571 Machinecenter

Dubbel verstekhoeken kader op stijl SB6XX

2836 Resultaat

Schetsen XML voorzien van partiële fase informatie d.m.v. rode arcering zoals bij rapporten in JoPPS

3048 Resultaat

Foutieve contour glas/vulling schets

3049 Editor

Controletaak reset keuzes configuratie taken van kader/vleugel modellen

3047 Bi-colours

De "Bi-colour" wizard ook de "Prijsgroep" en "Opmerking" laten genereren

2962 Project

Eerste 2 kolommen grijs bij partiële fasen omdat kolom beschikbaar en toegewezen verborgen zijn

2962 Resultaat

Groepen waarvan het aantal kleiner is dan één worden niet meer meegenomen in de berekeningen

2863 Project

Beslag kunnen rekenen in een partiële fase

3050 Machinecenter

Etiketinformatie DVE2 afstemmen met DEM

1335 Machinecenter

Koppeling nieuwe versies van UNILINK werkt niet

1335 Machinecenter

Locatie naar LST-bestanden was verdwenen uit de door te sturen referentie naar UNILINK

2981 Machinecenter

Foutieve zaaglengte bij stomplaskozijn

3045 Beslagautomaat

Aanpassingen in formaat beslagautomaat URBAN
Wegschrijven in tijdelijk bestand zonder extensie

3047 Bi-colours

De "Bestelcode" en "Prijsgroep" overnemen uit de desbetreffende "default" record
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2863 Project
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Tonen groep in fase gerekend in project overzicht en editor + selectie gedrag te rekenen fase
aangepast

