Nyhedsbrev 20. oktober 2018.
Denne version indeholder en lang række ændringer og nogle fejlrettelser.

Ændringer
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Billedet Planegenskaber er renoveret. Bokse til valg af medarbejdere m.v. er standardiseret
og forsynet med sorteringsknapper, så det er nemmere at organisere større datamængder.
Farvepaletten er udvidet, så man selv kan vælge farve på celler, der er valgt på
planlægningsbillederne. Tidligere blev Windows farven (blå) vist.
Oversigtsbilledet til visning af stamdata, f.eks. medarbejdere er udvidet med en ny knap til
genopfriskning af billedet.
Statistikbilledet er udvidet med 3 nye valgmuligheder (seneste måned, seneste kvartal og
seneste måned). Statistikbilledet aktiveres fra en knap på Aplanner for Windows billedet
(under naviger).
Funktionen Udrul på Aplanner for Windows er udvidet med en mulighed for at kunne
tilvælge fletning. Hermed kan Udrul funktionen anvendes i tilfælde, hvor man har flere
skabeloner, der skal rulles ud (f.eks. en skabelon for mandage til fredage, og en skabelon
for lørdage).
Der er tilføjet en brugerrettighed, som muliggør åbning for indrapportering af ferieønsker på
Ugeplan billedet, selv om der kun er læseadgang til øvrige funktioner.
Rapporten Vagtoptælling er udvidet, så der nu også vises sumtotaler.
Redigeringsmenuen på Aplanner for Windows er udvidet med en godkend knap, som
aktiveres, når man har valgt celler på Ugeplan billedet for planversionen Ferieønsker. Ved
godkendelse flyttes valgt område fra Planlagt til Ubesatte og Ferieønskerne flyttes til
Planlagt, og forsynes med en kommentar, der bekræfter godkendelsen. Godkendte
Ferieønsker slettes herefter fra planversionen Ferieønsker.
Web Mobil billedet henter medarbejderliste fra egenskaben Web Mobil medarbejder listen i
brugerkataloget. Hvis der ikke er valgt medarbejdere, hentes ingen medarbejdere.
Web Mobil er udvidet med en tabel, der tillader registrering af ferieønsker.
Brugervejledningen er opdateret.

Løste problemer
•
•
•
•

•

Opgraderingsprogrammets placering på PlanAHead’s webside er ændret til korrekt
placering.
Oversigtsbilledet for stamdata er rettet, så referencer til objekter håndteres korrekt.
Outlook parameter i stamdata for Aktivitet er rettet, så der kan vælges korrekt.
Sproghåndteringen i Aplanner for Windows og Web er ændret fra statiske til dynamiske
oplysninger. Dette er gjort for at forhindre, at Microsoft Internet Information Server gemmer
status på sprog efter at en session er udløbet.
Der er rettet et par datafejl i egenskaber for rapporter, f.eks. Tidsinterval.

Database opgradering
•

Database stamdata skal opgraderes for at få fuldt udbytte af de nyeste ændringer.
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