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Machinecenter RAPID EVOLUTION barcode trimmen,
projectnaam/run tag als bestandnaam,
L velden 5 karakters lang
Voor standaard profielen en uitvoeringen eerst kijken naar
vleugel, kader, groep
waarvan het item onderdeel is, in plaats van groep af te lopen
Fout in contour bij profiel met waarde voor omloopfrezen
verschillend van nul gecombineerd
met wisselprofiel aan de binnenkant
Enkel schetsen op glasbon/vulling naar EXCEL indien vulling
breedte=0 en hoogte=0 in resultaat tabel
en dus vermelding "zie bijlage" op het rapport, dit was nog het
"oude" gedrag
Rekening houden met overrulende klant gegevens op project
voor rapporten, o.a. de klant taal
Prijstabel i.f.v. de kleur werd niet in rekening gebracht voor
vleugel modellen
Zaagsturing PERTICI 500TS/500CD barcode trimmen
Aangepaste dikte van rooster in editor werd enkel gebruikt om
juist glas en glaslatten te bepalen
maar werd niet in resultaat tabel weggeschreven
Voor handelingen van het type afwerking de benaderde
oppervlakte gebruiken voor
centers en bogen en niet de overmeten oppervlakte
Zaaghoeken aanpassen i.f.v. de houtlook verbinding
Fout tijdens uitvoering query, veld DB_OFFER_BOGUS niet
voorzien in selectie
Wijzigen opties berekeningen zoals rekenen handelingen,
resultaat naar XML en/of bestelbeheer
doorsturen niet toelaten voor dealer versies
Foutief artikelnummer bij bestelling product in verschillende
lengtes
Ballonhelp toont niet altijd de juiste profielinformatie
Bug fix berekening oppervlakte center + implementatie
berekening oppervlak napoleon
Foutieve reële maten op schets getoond indien het veld
"Breedte" ingevuld in editor zelf
Alternatief configuratie bestand NETHASP.INI kunnen opgeven
via opstart parameter JoPPS
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Knoppen om configuratie en controle taken te testen niet
meer zichtbaar
Korte profiel codes werden niet meer op 4 karakters
uitgeschreven voor formaten AKS6100 en AKS6110
Protocol beslag afkortpers REIPLINGER C110
Bug fix berekening oppervlakte napoleon
Lengte van veld "… is geschikt voor volgende reeksen" in
dialogen
"Kader/Vleugel modellen" beperken tot 255 en in "Taken" tot
60 karakters
Waarde "Kuerzung" niet doorgegeven naar XML
Geen rekening meer gehouden met preview resolutie
Probleem ongewenste update geselecteerd veld editorfunctie
vanuit de gekoppelde events
Probleem object eigenschap "Changed"

