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BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.34 P3
3085 Resultaat
Posities verdelingen tonen bij commerciële maten
3077 Interface
Extra short cut CTRL+ENTER voorzien om instructie venster te activeren
3084 Machinecenter
Resultaat
Machinecenter
2662 Project

3088 J-Script
2588 Resultaat
2044 Resultaat
3091 Resultaat
3092 Machinecenter
3093 Zaagmachine
2784 Lasmachine
2591 Administrator
2664 Resultaat
2662 Project
2633 Editor
2701 Editor
3062 Editor
3096 Machinecenter
2257
1859
3097
2608
2655
2346
2994
2840
3084
2024
2633
3103
3104
2591

Basisgegevens
Resultaat
Machinecenter
J-script
J-script
Administrator
Administrator
Project

Bewerkingsposities fout voor profielen met dubbel verstek op THORWESTEN
Bewerkingen werden niet meer getoond op profielschets rapport bewerkingen en in
dialoog profiel informatie in de editor
Dump van query informatie overschreven door rest informatie indien bestandsnaam
geen extensie bevat
Probleem met genereren van Xml-bestand van een project uit JoRPA maar nog niet
bewaard in JoPPS
Foutieve krukpositie in machine bestand indien de kruk referentie verschillend is van
vleugel (GetHandlePos([Bofs]) : Dpos)
Foutieve hoeveelheden in de OFFER-tabel voor opmerking records van profielen en
vullingen
Standaard U waarde = 0 toch tonen zodat de achterliggende formules blijven werken
en is dan ook identiek aan HTML-rapport
Problemen met gewijzigd gedrag clipboard inhoud in VBA sinds Office 2016 release
van augustus 2017
Project en deel informatie kunnen tonen in Thorwesten bestand en op etiket
wanneer in batch wordt gerekend
Soms dubbele baar informatie in Pertici machine bestand
Foutieve schroefposities op SOENEN Q4 indien referentie ten opzichte van profiel
einde
Instelling taal was niet voorzien bij gebruiker
Rapporten onderdrukken indien foutsituatie
Bij aanmaken van nieuw project vanuit script wordt de omschrijving niet meer
overgenomen
Bij toevoegen meerdere plinten in één keer werd voor elke plint het totaal aantal
aangemaakt
Verschillend gedrag vervangen uitvoeringen op kader opening voor alles, kader en
vleugel
Probleem met posities plinten indien vleugelprofiel wordt gewijzigd en de opening
bevat post(en)
HFLVersatz toevoegen aan bewerking informatie Schirmer
Probleem met bewaren van profiel parameters, de controle op product mislukt
indien gelijkaardige codes
Probleem met mapping ColorCode in XML-interface
Project omschrijving kunnen tonen op Thorwesten etiket
Probleem zoek en vervang dichting type van glaslat set via script
Probleem met categorie filter voor buitenkleur
Probleem snelheid indien veel actieve gebruikers
Fout tijdens mergen reeks gegevens via Excel

Probleem controle geldige karakters tijdens invoer Chinese karakters in project naam
Hoekinformatie herwerkt voor profielen met asymmetrisch dubbel verstek op
Machinecenter
THORWESTEN
Project
Soms foutieve afmetingen voor groep in overzicht
Probleem bij wijzigen één van meerdere plinten indien het niet de laatste plint is,
Editor
grenzend aan de opening
Zaagsturing
Informatie van dubbel verstek doorgegeven en lengte instelbaar maken SCARABEO55
Editor
Probleem visualisatie extra profielen rond raam indien aftrekmaat <> is van 0
Resultaat technisch Probleem instelling kolomvolgorde op rapport profiellijst
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3106 Administrator
2591
2591
3096
3027
3109

Tijdens gedeeltelijke back-up van output wizards ook alle instellingen meenemen
Instellingen output wizards niet overgenomen bij aanmaken nieuwe gebruiker of
Administrator
toegang met optie instellingen overnemen aangevinkt
Administrator
Foutieve informatie getoond voor standaard instellingen bibliotheek bij toegangen
Machinecenter
Bewerkingsnummers van 4 naar 5 karakters brengen SCHIRMER
Lasmachine
Foutieve zijde referentie voor bewerking- en montage posities op vleugels in MTA
Correctie maat verbinding niet in rekening gebracht indien berekeningswijze hout en
Reslutaat technisch verbinding op doorlopen en buur niet op doorlopen
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