Nyhedsbrev Version 12. februar 2020.
Version 20.02.12 indeholder mange nyheder og ændringer. Databasen skal opgraderes for at få
det fylde udbytte af denne version, men databasen kan anvendes uden opgradering. Mange layout
indstillinger er flyttet fra Aplanner fælles indstillinger til brugerindstillinger. Hvis indstillinger er gået
tabt ved skift af version, kan man benytte billedet ”Plan layout indstillinger” til at justere
indstillingerne på plads igen.
Vigtigt:
•

•

Den nye version opgraderer tabeller til håndtering af, hvad der er synkroniseret. Derfor kan
man ikke længere anvende gamle versioner til dannelse af synkroniseringsliste, hvis man
har startet dannelse af synkroniseringsliste på version 20.02.12. Man kan godt anvende en
ældre version af Aplanner eller batch-synkroniseringsprogrammet til synkroniseringen, men
det anbefales at opgradere.
Hvis man opretter Dagsopgaver med version 20.02.12 vil ældre versioner melde fatal fejl
ved opstart. Hvis der er behov for at anvende ældre versioner fortsat kan problemet løses
ved at slette de netop oprettede Dagsopgaver igen med version 20.02.12 og genoprette
dem med den ældre version.

Nyheder
Der findes nu et billede, som kan anvendes til registrering af aktuel mødetid. Ved dagens start
klikkes ”Tjek ind” og efter endt arbejdsdag klikkes ”Tjek ud”. Der er også mulighed for at korrigere
tidspunkter. De dannede mødetider ender i plan versionen Aktuel, men denne indstilling kan
ændres. Billedet kan anvendes uden database opgradering, men ændring af indstillinger
forudsætter dog, at databasen opgraderes.
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Web Mobil billedet er udvidet med to felter, som gør det muligt at ”fortrykke” tidsinterval. Tidligere
skulle man for hver dag ændre fra tidsintervallet 08:00 – 08:00, når man registrerede et ferieønske.
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En række indstillinger til styring af layout på planlægningsbillederne var tidligere placeret i
kataloget Aplanner Indstillinger, der er fælles for alle. Nu er indstillingerne flyttet til den enkelte
bruger, som så selv kan vælge layout. Under indstillinger findes et nyt billede til justering af layout
indstillinger.

Det er blevet muligt at registrere vagter i minutter, f.eks. Vagt 10:12-13:32. Registreringen kan
udføres via dobbeltklik i Dagplan eller Ugeplan celle eller via Timeregistreringsbilledet. Hvis man
benytter Dagplan billedet til at ”male” vagter regnes i kvarte, halve eller hele timer som i ældre
versioner.
Den nye mulighed skal tilvælges i Aplan Indstillinger. Det anbefales dog at bibeholde den
eksisterende opsætning med kvarte timer hvis muligt, da Aplanner fungerer mere effektivt med
denne opsætning.
Loginproceduren er ændret i Aplanner for Web. Man kan nu konfigurere Aplanner for Web, så der
altid logges på med et foruddefineret brugernavn og adgangskode. Hermed er det nemmere at
etablere visning af Aplanner for Web på en monitor placeret i fælleslokaler.
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Billedet Planegenskaber er renoveret, så man ikke længere skal acceptere delresultater. Nu kan
man nøjes med at klikke en OK tast for at opdatere.
Proceduren for databaseopgradering er forbedret, så relativt gamle databaser kan opgraderes
uden assistance fra PlanAHead. Der skelnes ikke længere mellem stamdata opgradering og fuld
database opgradering. Tilsvarende er funktionen til import af XML-database forbedret.

Andre ændringer og fejlrettelser
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dagplan billedet er ændret, så hastigheden ved visning er forbedret betydeligt.
Kopieringsfunktionerne er ændret, så opdateringshastigheden er forbedret.
Der er lavet en række sikkerhedsopdateringer, som især har betydning for de, der
anvender Aplanner for Windows mod Cloud database.
Visning af ugedag i kolonne overskrifter på Dagplan og Aktivitetsplan fejlede ved skift fra
lørdag til søndag. Fejlen er rettet og der vises nu ugedag tekst hvis der er tilvalgt dato
interval og ugedag forkortelse, hvis der ikke er tilvalgt datointerval.
Dagplan billedet er rettet, så vagter mellem 23:00 og 24:00 vises korrekt. Oprettelse af
vagter i det pågældende tidspunkt fungerede, og Ugeplan billedet har vist vagten korrekt.
Visningen af Start og sluttider på Aplanner er ændret, så man kan registrere og se tiden
24:00.
Layout af kalenderposter er ændret, så der normalt kun vises aktivitet og tidsinterval.
Tabelstrukturen til synkronisering er ændret for at gøre løsningen mere effektiv.
Hjælpesiderne er forbedret og der er kommet hjælp knap på flere skærmbilleder.
Fejlmeldinger ved opdatering af plan billederne og timeregistreringen er forbedret, så man
kan se, hvad der skal ændres.
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