Nyhedsbrev 24. november 2019.
Vigtigt
Denne version fungerer med en database, som ikke er opgraderet. Men databasen skal
opgraderes for at kunne anvende de nye funktioner i denne version af Aplanner. Når databasen er
opgraderet kan den ikke længere tilgås fra ældre versioner af Aplanner. Start derfor med at skifte
til ny Aplanner og bestil opgradering hos support@planahead.dk eller egen IT, hvis databasen er
placeret i egen organisation. Skift af Aplanner bør ikke udsættes, da denne version indeholder
sikkerhedsmæssige forbedringer.

Ændringer
•
•
•
•

•
•

Aplanner for Windows er optimeret for at gøre opstartstiden kortere, når der anvendes
Cloud database. Effekten er minimal, når der anvendes en lokal SQL server.
Der er lavet en række sikkerhedsmæssige forbedringer.
Dannelse af rapporter fra Aplanner for Windows er optimeret.
Funktionen ”Plan kommentar” er fjernet fra Aplanner for Windows, da den er
ressourcekrævende og sjældent anvendt. I stedet kan man anvende den nye funktionalitet
til arrangement styring. Data kataloget med tekster er derfor overflødigt. Men det bevares i
en periode a.h.t. kunder, der har registreret tekstoplysninger med tidligere Aplanner
versioner.
På billedet til dannelse af synkroniseringsliste er der tilføjet en mulighed for at vise
indholdet af synkroniseringslisten.
Der er tilføjet omfattende ny funktionalitet til styring af arrangementer. De vigtigste
elementer i løsningen er:
o På Ugeplan billedet kan man som vanligt dobbeltklikke på en celle for at oprette en
vagt (arrangement)
o Ved klik på kommentarfeltet fås som vanligt et billede til registrering af Alias navn og
kommentar.
o Fra dette billede kan man automatisk oprette et arrangement objekt, hvor der kan
gemmes oplysninger om arrangementet inklusive en dokument-liste.
o De oprettede arrangementer kan tilgås fra menuen data kataloger → Arrangement.
Her er det muligt at søge efter oplysninger i arrangementer.

Fejlrettelser
•
•
•

Der er udført mindre rettelser til Aplanner og tilhørende dokumentation.
Et problem med dobbeltklik på en celle i Aplanner for Web er rettet.
Menupunktet ”Viste egenskaber” for billedet til visning af katalog detaljer er ændret, så man
kan fjerne alle felter undtaget objekt navn. Tidligere kunne man ikke fjerne felter, der kan
opdateres.

Kendte problemer
•

Hvis man sletter en aktivitet, og aktiviteten indgår i en dagsopgave kan opstarten af
planbillederne fejle. Problemet kan elimineres ved at åbne menuen Data Kataloger →
Dagsopgaver. Gør man det, fjernes dagsopgaver automatisk, hvis der indgår en slettet
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•

•

aktivitet. Desuden tilpasses start og slut datoer efter de aktiviteter, som indgår i
dagsopgaverne. Generelt tilrådes at fjerne dagsopgaver, bortset fra f.eks. Ferie, Kursus og
lade Aplanner danne dem automatisk.
Hvis der er valgt Planer eller Medarbejdere i ens brugerprofil og man opretter nye Planer
eller Medarbejder kan man ikke se de nyoprettede objekter. Derfor anbefales at benytte en
skemalægger bruger profil uden begrænsninger, når der skal administreres data kataloger.
Det er i et vist omfang muligt at benytte en ældre version af Aplanner til at arbejde med en
opgraderet database. Men en række funktioner vil fejle. Følg derfor anbefalingen øverst i
dette dokument.
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