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1912 Administrator Bugfix restore batch teller/mask informatie
2648 Administrator
•
•

De code van een code kader/vleugel model wijzigen lukt niet meer
Importeren van JIE/RPL bestanden kader/vleugel modellen lukt niet meer

2648 Basisgegevens Bestanden voor JPG filter niet getoond tijdens oppikken in tab "Schets
detail"
2526 Basisgegevens Reset functies wanneer berekeningswijze gewijzigd wordt tijdens
editeren
2650 Basisgegevens Controle op geldige aankoopprijzen per kleur in PROFIEL PARAMETERS
1638 Editor Keywords in reeks voor selectie verluchtingen via tussenliggend scherm
opgesplitst in VENTILATIONS (=verluchting op glas), AERATIONS (=verluchting op stijl) en
INVISIVENTS (=verluchting op raam)
2679 Editor Omschrijving editorfunctie "Verluchting" toevoegen en verwijderen naar
"Verluchting op glas"
2678 Interface Scroll functie muis werkte niet meer op sommige lijsten en grids, o.a. bij
oppikken kader- of vleugelmodel uit de bibliotheek
2681 Jscript Default gedrag ENTER/ESC toetsen voor de script formulieren en dialogen:
•
•
•

ENTER toets zal knop met eigenschap "Default" = True uitvoeren
ESC toets zal knop met eigenschap "Cancel" = True uitvoeren
Extra formulier object RADIOBOX

2681 Jscript Bij een genest script wordt bij ESC het hoofdscript niet meer verder uitgevoerd
2681 Jscript Shortcut voor het onderbreken van de berekening, rapportering en scripting is
gewijzigd van “ESC” toets naar “PAUSE/BREAK” toets vanwege incompatibiliteit met
standaard ESC gedrag in formulieren en dialogen. Op laptop toetsenbord reageerde BREAK
niet, alleen PAUSE toets. Desktop keyboard PAUSE/BREAK toets gecombineerd, op
een laptop zijn deze apart voorzien
2668 Machinecenter Script fout in machinecenters en zaagsturingen welke een progress
dialoog gebruiken veroorzaakt vastlopen
2210 Project Mogelijkheid 'rechtstreeks' niet voorzien als standaard routing in de
basisgegevens dialogen
2663 Project Uitvoering opening ook vervangen indien enkel "zoek en vervang" op vleugels
wordt uitgevoerd

2664 Resultaat Fouten die optreden tijdens het herrekenen van de geometrie werden niet in
rekening gebracht voor onderdrukken rapportering
2373 Resultaat Foutmelding "Bestelgegevens foutief" onterecht in hout indien
kleursimulatie actief en geen sectie bij uitvoering en optie "Uitvoering secties zoeken
toestaan" niet actief in profiel parameters
2597 Resultaat Extra parameters voor aantal berekende groepen, kaders en vleugels
2676 Resultaat Automatisch opsplitsen van profielen langer dan de beschikbare bestellengte
ook toepassen op niet constructieve profielen
2666 Resultaat prijs
•
•

Probleem prijsberekening minimum / increment per kleur voor afwerkingen en
kleinhouten.
Overrulende prijs afwerkingen en kleinhouten in editor niet meer in rekening
gebracht

1103 Resultaat prijs Informatie afwerkingen op vleugel opening geeft interne fout tijdens
generatie XML bestand
2764 Zaagsturing (SCARABEO55) Overrulen informatie van velden 8 & 9 werkt niet
2683 Zaagsturing (SCARABEO55) Etiket informatie velden instelbaar door gebruiker

