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1 Forord 

Dette dokument indeholder en beskrivelse af de generelle nyudviklinger, som er leveret til: 

 SonWin Power Server 

 SonWin Power Client 

 SonWin TimeSag 

 

Fra release 2017.05 til og med release 2017.06. 

2 Ændringer i forbindelse med .NET Konvertering 

Der er ingen ændringer i forbindelse med .NET konvertering til denne release. 

Den nedenstående ”Component One” boks, som fremkommer første gang, man åbner et ikke 

konverteret skærmbillede med en grid (tabel), er desværre et resultat af, at vi har nogle få 

skærmbilleder tilbage i den gamle kode. Boksen forsvinder igen, når man trykker på OK 

knappen. 

 

3 Øvrige ændringer til SonWin 

SonWin Power 

Sagsnr. 129016- Generelt: Power låst fast, når man har tastet forkert i fx  "konto" 

Problem: 

Når man forlod et felt med validering, blev man låst mellem OK-boksen som nævnte fejlen, og 

feltet man lige havde forladt. 
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Løsning: 

Skærmbilleder med validering, når man forlader felter, er rettet således, at man blot kommer til 

næste felt efter fejlbeskeden. 

Dette forhindrer, at skærmbilledet går i loop mellem fejlbesked og felt. 

 

Sagsnr. 128837- Generelt: Diverse problemer omkring fakturascan 

Problem: 

Bilag blev ikke flyttet ved godkendelse i kregscan. 

Beløb var altid rødt ved kommatal. Herudover blev beløb afkortet, når man sprang frem og 

tilbage 

Faktura blev ikke genkendt i rkre12. 

Løsning: 

Bilag bliver nu flyttet til bilagsmappe, og får navngivning som bilagsnr ved godkendelse i 

kregscan. 

Fakturabeløb håndteres nu rigtigt i kregscan. Ingen afkortning og ingen 1000-tals separatorer. 

Faktura bliver nu genkendt i rkre12. 

 

Sagsnr. 128861- Generelt: Kan ikke se, at man står i Power 

Problem: 

Ingen steder kan man se, at man er i Power. Der står SonWin, der burde stå SonWin Power. 

Løsning: 

Der står nu SonWin Power i hovedet. 

 

Sagsnr. 128872- Kbet: Kan ikke få lov til at udligne åbne poster 

Problem: 

I kbet kunne man ikke udligne poster med kommatal, kbet gik ned 

Løsning: 

Skyldtes, at kbet ikke kunne håndtere kommatal i betalingsbeløb. 

Det er nu rettet, så kommatal tolkes korrekt. 

 

Sagsnr. 128867- swbrugrap: ”Opret brugerrapport” findes ikke længere 

Problem: 

I kbet kunne man ikke udligne poster med kommatal, kbet gik ned. 

Løsning: 

Brugerrapport er nu tilgængelig igen. Den kan tilgås via CTRL+F1 og via menu. 
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Sagsnr. 129037- Power: Kan ikke starte Power 

Problem: 

Fejbesked : Control does not support transparent background colors fremkommer ved opstart af 

Power. 

Løsning: 

Af ukendte årsager har nogle få maskiner ikke slået understøttelse af transparens til som 

default.  

Der en nu ændret, så MDI'en eksplicit slår det til. 

 

SonWin Timesag 

Sagsnr. 126461- Opstart: Problemer med TimeSag 

Problem: 

Når TimeSag startede op, fremkom en fejlboks. 

Når man trykkede OK, kunne man fortsætte 

Løsning: 

Årsag var, at Power forespørgsel (PowerBI) var blevet installeret til Excel. 

Det var en fejl fra PowerBI, som blev sendt til SonWin TimeSag. 

Det er fixet således, at fejlbesked springes over/ignoreres, såfremt den fremkommer. 

 


