Nyhedsbrev Version 25. april 2020
Version 20.04.25 indeholder mange nyheder og ændringer. Databasen skal opgraderes for at få
det fylde udbytte af denne version, men databasen kan anvendes uden opgradering.

Aplanner for Windows
De ca. 50 skærmbilleder i Aplanner for Windows er gennemgået og forbedret:
•
•
•

•

Der er tilføjet dedikerede hjælpesider til de fleste billeder.
Layout, knapper og ikoner er ændret og ensrettet.
Mulighederne for at filtrere og søge på oversigtsbilledet over stamdata er forbedret. I
tidligere versioner var søgning og filtrering adskilt. Nu kan søgeteksten benyttes både til
søgning og til relativt avanceret filtrering. Der findes en hjælp knap ved siden af søgefeltet.
Skærmbilledet til gendannelse af slettede objekter er renoveret og forenklet.

Rapporter
•
•
•

•

•

•
•

Statistikfunktionen er ændret fra et skærmbillede til en rapport. Hermed er det gjort muligt
at anvende statistikfunktionen både fra Aplanner for Windows og Aplanner for Web.
Outlook listen kan fortsat udskrives fra skærmbilledet til dannelse af synkroniseringsliste.
Men den kan nu også dannes som rapport fra Aplanner for Windows.
Timetabel rapporten er udvidet, så man kan vælge planer. Nederst i timetabellen vises nu
totaler for planer, aktiviteter og medarbejdere. Hermed bliver det nemmere at anvende
timetabellen til afstemning og kontrol.
Der er tilføjet en Ferieønskeliste rapport. Den kan udskrive registrerede ferieønsker enten
som en liste organiseret efter ændringsdato eller som en plan over registrerede
ferieønsker. Rapporten gør det nemmere at følge op på de, der har registreret ferieønsker
via Web Mobil.
Standardfarverne i rapporter er ændret for at øge læsbarheden. Baggrundsfarven er ændre
fra webfarven ”lavendel” til ”sne” og overskriftsfarven er ændret til ”lavende”. Brugeren kan
selv ændre disse og mange andre farver under Indstillinger.
Flere rapporter er ændret, så aktivitetsceller vises med farve for at øge overskueligheden.
Aktiviteter med negativ værdi vises i de fleste rapporter med røde cifre. Aktiviteter der tæller
nul, vises med orange cifre, men tæller ikke med i sumtotaler.

Database
Mange kunder anvender vores cloud løsning i dag. Det betyder, at store datamængder krypteres
og sendes via internettet. Der arbejdes løbende på at gøre den trafik så effektiv, som muligt med
hensyn til svar tider på opdatering af skærmbilleder og dannelse af rapporter. Blandt de udførte
ændringer kan fremhæves følgende:
•

Antallet af tabeller i databasen er reduceret til ganske få. Det medfører, at Aplanner for
Windows kan starte hurtigere op.
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•

Datamodellen er ændret, så der nu kan introduceres nye rapporter og skærmbilleder uden
at opgradere databasen. Derfor forventes, at databasen efter denne her opgradering vil
kunne anvendes i en lang periode uden yderligere opgraderinger.

Kendte problemer
•
•

•

•
•

I Aplanner for Web kan man ikke vælge detaljer for et objekt (f.eks. en aktivitet), hvis
navnefeltet er tomt. Problemet eksisterer ikke i Aplanner for Windows.
Hvis man fjerner en medarbejder fra en plan i Planegenskaber, bibeholdes medarbejderens
vagter. De kan kun ses i rapporten Time Tabel, men er ellers skjult. For at sikre, at
historikken for medarbejderen bevares anbefales det at sætte en slutdato for
medarbejderen i stedet og om nødvendigt genoprette medarbejderen som et nyt objekt,
f.eks. hvis medarbejderen ”flytter” til en anden plan.
Navnesorteringen er ændret. Nu fyldes op efter navnet med blanke, så sorteringsfeltets
længde er mindst 20 bogstaver. Det kan medføre, at sorteringsrækkefølgen for enkelte
medarbejdere er ændret.
Der er rettet en fejl i beregningen af periodenormer. Hvis periodeoptælling foretages over
en lang periode ses effekten ikke, men kun hvis periodeoptællingen sker over få dage.
I denne version kan man se nye egenskaber, f.eks. valg af periode i Statistik listen. De nye
egenskaber kan ændres, men ændringer forsvinder, når man logger af eller genstarter en
funktion. Efter databaseopgradering vil ændringer til egenskaber blive gemt.
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