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Foutmelding alternatieve bestelcodes (3.37 P2 - 3383)
Voortaan zal bij de foutmelding, als een alternatieve bestelcode niet wordt gevonden, de lijst van alternatieve bestelcodes waarmee is
gezocht worden getoond:

Verder werd de foutmelding voor een niet gevonden uitvoering explicieter gemaakt wanneer het gaat om een conversie naar een
binnen-, buiten- of omgekeerde kleur:

Opmerking
Het mechanisme om een alternatieve bestelcode op te zoeken voor een uitvoering treedt in werking vanaf:
1. ofwel de prijsgroep is ingevuld bij de desbetreffende uitvoering
2. ofwel de optie 'Zoeken met alternatieve bestelcodes toestaan' is geactiveerd
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Extra instelling ‘Geheugencyclus’ XML-export (3.37 P2 - 2749)
De extra instelling ‘Geheugencyclus’ bij de XML-export, geeft aan na hoeveel query’s de DLL van de externe rapport generator
opnieuw dient geladen te worden om het geheugen te wissen:

Bovenstaand voorbeeld zal de DLL opnieuw laden na 10 uitgevoerde query’s, hoe groter dit getal hoe minder vaak de
DLL herladen wordt en hoe kleiner de vertraging zal zijn t.o.v. het gebruik van de interne rapport generator.
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3333

Resultaat

Identieke maatlijnen per kant alleen toelaten in editor als ze te wijzigen zijn

3385

Project

Voortaan kan men meer prijsblokken opgeven in filter uitgezonderd prijsblokken voor project
toeslagen

3371

Editor

Probleem met aanmaken vleugel indien kader profielen in willekeurige richtingen gedefinieerd

3187

Editor

Menubalk geblokkeerd na undo actie in de editor

2671

Resultaat

Eénmalig wijzigen teksten werkt niet meer in preview op sommige rapporten

3269

Interface

Zoek en vervang beslag in oneindige loop als model vleugeldeel bevat en kruk beslag

2749

Resultaat

Probleem met uitvoeren van query’s via externe reporter DLL die een break bevatten

3288

Jscript

De eigenschap C_PARTAEND was niet gedefinieerd voor het VENTELEMENT object

3387

Resultaat technisch

Probleem met berekening inschuifdiepte versterking in functie van correctie opgegeven bij
versterking set zelf

2749

Resultaat

Access violation bij aanmaken XML via externe reporter DLL

3388

Project

Logica herzien standaard folder voor bewaren projecten

3367

Sturing

Probleem met beslag posities Q4 op valraam

3383

Resultaat

Foutmelding alternatieve bestelcode niet gevonden getoond als het profiel product niet
bestond

Editor

Veld omschrijving vulling vervangen door vleugel in editor functie 'Bewaren vleugel'

3390

Resultaat

Access violation bij rekenen rooster op kalf

3187

Project

Menubalk geblokkeerd na cut & paste actie in grafisch project overzicht of editor

3191

Editor

Probleem met vinden juiste profielcombinaties bij wisselen van zicht bij model met meer dan
één vleugelverdeling

3394

Administrator

Bij aanmaken nieuwe toegang werden er geen default voorzien voor globale en specifieke
resultaat instellingen

3396

Editor

Post in driehoekige vleugel plaatsen geeft fouten

3215

Administrator

Logica of uitvoering 'bestelbaar' is of niet uitgeschakeld

3398

Resultaat

Probleem met beschikbaarheid van variabelen in het masker van de kop- en voetteksten

3398

Instellingen

Als instellingen verwijzen naar een niet (meer) bestaande printer terugschakelen naar default
geïnstalleerde printer
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