BUGFIXES JoPPS 3.23 P1 12/05/2011
Functionaliteit update model + bijhorende basisgegevens werd aangepast / uitgebreid:
• Bewaren van het exportscenario met de veldinstellingen per tabel werkt correct nu;
• Indien het veld ‘Datum’ niet mee geëxporteerd worden via het exportscenario, dan zal bij het
importeren en bijwerken van de gegevens voortaan het tijdstip van bijwerken gegenereerd en
getoond worden in het Datum veld bij de ontvanger;
• Indien het veld Eigenaar niet mee geëxporteerd worden via het exportscenario, dan zal bij het
importeren en bijwerken van de gegevens voortaan de naam van de huidige gebruiker getoond
worden in het veld Eigenaar bij de ontvanger.
• Het vergelijken van de inhoud van de blobvelden liep soms fout wegens een foutieve vertaling
van de velden (geen unieke naam)
• Voortaan is automatisch het eerste wijzigde of nieuwe record geselecteerd en wordt in de
merge wizard ook de instelling naar het bestand bewaard.
Editor, Editorfunctie ‘Bewerkingen’: knal bij het tonen van de hint met extra bewerkingsinformatie
indien bewerkingenmanueel waren toegevoegd.
Resultaat, Technisch: om de problematiek rond de berekening van zaaghoeken in geval van
stomplas, werden onder Bewerken ‐ Instellingen ‐ Resultaten – Globale parameters” de extra
rubriek “Knooppunten” voorzien met de instellingen Voorkeur buur / Voorkeur loodrecht en
Voorkeur parallel. Via deze extra instellingen kan gespecifieerd worden welk profiel als buur dient
gekozen te worden om de zaaghoeken te bepalen indien 3 of 4 constructieve elementen
samenkomen.
Resultaat, Calculatie Overzicht: fout in query opgelost zodat de link naar de bijlagen van het project
correct kan getoond worden.
Resultaat, Calculatie overzicht / detail: de extra informatie betreffende de herkomst van de
bewerkingen verscheen niet voor de bewerkingen die in de Editor manueel zijn toegevoegd.
Resultaat, Calculatie overzicht / detail: voortaan wordt in de kolom Link’ met informatie over de
herkomst van de verschillende onderdelen ook de informatie betreffende de combinatie getoond.
En er wordt voortaan ook een onderscheid gemaakt tussen beslagset en beslagtabel.
Zaagsturing Emmegi STAR 2: extra parameter ‘Variabele zaaghoeken’ voorzien die toelaat om
zaaghoeken verschillend van 45° of 90° als 90° door te geven naar de machine. Er kan voortaan ook
een extern selectie bestand opgegeven worden.
Lasmachine Soenen Q4: Barcode is instelbaar via script. Extra parameters voorzien om ook profiel
nummering in barcode te kunnen verwerken.
Machinecenters Elumatec SBZ6XX: extra instelling ‘Include profile steel information’ voorzien om
zelf te bepalen of de staalinformatie wordt meegegeven naar de machine.
Nieuw protocol voor machinecenter Rotox SBA485 (versie 3). Extra parameters voorzien in
JOPPS.INI sectie [SBA485] om default protocol versie nummer op te geven, de versie van het
formaat kan in de dialoog zelf nog aangepast worden door de gebruiker.
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Machinecenter Soenen DEM: uitgebreid als volgt:
• MCMAN laat toe om een bepaalde macro door te schuiven naar een andere macro in functie
van de productcode van het profiel. De machinecenter moet wel beschikken over een convertie
tabel CONVERT.DB voor het vertalen van een ‘standaard macro’ naar een ‘specifieke macro’.
• De machinecenter DLL laat toe om te controleren of een bepaalde macro geschikt is voor een
bepaald profiel. Dit gebeurt door per macro in de tab ‘Machine macro’s’ van MCMAN een lijst
van geldige profielen op te geven . Het profiel wordt opgezocht in de database die is ingevuld in
Jopps.ini bij de sectie van de bewuste machine. Wordt het daar niet teruggevonden, verschijnt
een foutmelding: “Synchronisatie mislukt voor macro profielen..” met een lijst van de niet
gevonden profielen.
Harinck Link: het geïmporteerde paneel werd niet getoond in de Vullingen tabel van JoPPS indien de
gebruiker niet het recht had om deze vullingstabel te wijzigen.
Winkhaus module: bij het inlezen van de XML via de Winkhaus module werden de grenzen voor het
maximum gewicht van het beslag in de beslagtabel op 0 gezet in plaats van op ‘99999’, zodat er
geen beslag verscheen.
Jadmin: prijzen PROFIEL PRODUCT werden niet mee overgenomen bij update rechtstreeks van
versie 2.xx naar versie 3.22 of hoger.
XML interface: extra contactinformatie klant betreffende BTW en PO is eveneens voorzien in de XML
interface.
XML interface: positie informatie (project, groep, deel,…) is toegevoegd aan de bestelinformatie in
de XML interface.
Instellingen: groep‐ en outputwizard registry keys zonder waarde(n) worden verwijderd uit de
registry.
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