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ROADMAP UDVIKLING

1.1

ACS-10385 – VipWebService log - Logning af ERP requests og respons

Der er lavet én samlet log af VipWebService requests and respons fra Business Central (ERP).
Loggen indeholder disse API funktioner: GetRevisedOrderList,
MarkAsInvoiced,
UpdateOrderHead,
MasterDataMaintenance,
SearchAndReplaceCustomerNo,
GetMaterials.

1.2

ACS-10337 – Flimmer omkring ikke frigivet instanser ved tabelkonvertering

Ved databaser som ikke har opsat core-adgang (udfyldt engine) får vi vedhæftede info, når vipbase
lukker. Objekterne skal kun skabes og nedlægges, såfremt vi går i gang med Core-notificering.

1.3

ACS-9700 – Tilføj StamdataØvrige til coresynkronisering

For at forberede Core til at kunne konfigurere, får vi brug for at flytte resterende stamdataregistrer ud i
skyen. DOG med undtagelse af DEBITOR pga. personfølsomme oplysninger. I samme proces
skal TILBPAR markeres som værende en del af stamdataøvrige, fremfor tilbud/ordre.

1.4

ACS-9540 – 2-siddet følgeseddeludskrift delt ved ordreskifte

Ved udskift af følgeseddel interval via Salg/Udskrifter/Følgeseddel skal det være muligt at vælge 2siddet print, hvor der skiftes til ny side ved ordreskifte.

1.5

ACS-10009 – Ét muligt færdigmeldings-niveau i operationsregister

Oprindelig satte man færdigmeldingsniveau til WebTime i AciesOnes operationsregister. Den mulighed
skal fjernes, så man i operationsregistret udelukkende definerer, hvorvidt det er en
færdigmeldingsoperation (med eller uden = 0 eller 1).

1.6

ACS-9794 – Kapacitets-stamdata fra arbejdscentre i API

For at kunne skabe en relevant kapacitetsbelastningsvisning i webtime, er der behov for at berige
API'et; "GetWorkcenters" med "Kapacitet pr time", "Dage før levering" og "Dage efter seriestart".
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1.7

ACS-10730 – Kobling af profiler/emner til operationer

I forbindelse med webtime har vi brug for at operationer (fra PRODTID) kan udpege de emner/profiler
der har udløst selve operationen. I andre sammenhænge kan det sikkert være brugbart.

1.8

ACS-9534 – Kopi af ordre tilbud

Der er lavet en udvikling som gør, at man kan nulstille lev. Dato/uge, serie og rettefrist ved kopiering af
ordre og tilbud. Funktionen virker på den måde at dialogen gemmer sidste setup.

1.9

ACS-10298 – Ilagt sprosse skal kunne styres fra udv. Klæbesprosser

Ny udvikling til klæbesprosser. Det er nu muligt at kunne få en klæbesprosse til at styre en ilagt
sprosse. Hermed er det muligt at indsætte forskellige dimensioner af klæbesprosser i en ramme. Via
tvangssvar kan man indsætte en anden type klæbesprosse end den som kommer fra profilsættet. Man
skal udfylde feltet ’Sprosse ilagt glas’ i profilregistret, som findes under stamdata. Find de
klæbesprosse profiler i registret, som man vil tvangsstyre, og påfør en ilagt sprosse.

4

2

NY UDVIKLING

2.1

ACS-9977 – Maskinudtræk max min profiludtræk opsætning

Det er nu muligt at sætte min og max mål på hver enkelt profil. For derefter at bestemme et min eller
max mål, som de skal produceres på. Alle profiler udenfor profilets min max mål printes derefter på en
skæreliste. Funktionen aktiveres ved at sætte flueben i overrul profil min/max i maskinudtrækkets
Min/max mål.

2.2

ACS-10560 – Hastighedsoptimering af check for producerede
leveringsordrelinjer i blokordre

Der er ændret i kodeskrivning. Så hastighedsproblemet er løst.

2.3

ACS-9088 – Tvangsstyrring karmvogn til Dubus.

Dubus udtrækket er tilføjet en funktion til tvangsstyring af profil til karmvogn.
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2.4

ACS-10535 – Operationskædning på symbol

Det er blevet muligt at kæde en operation videre fra event. En karmprofil til en postprofil via
operationskædning. Hvis man eksempelvis har en formel i sit beslåningsregister = VSK
120,VDHK001,H, som måske er nederste dørhængsel på en karm, og man har brug for en anden
operation, kan man bruge SYM i formel til operationskædning, SYM=PSL, hvis hængslet er placeret i
en post.

2.5

ACS-10426 – Løbende booking: udkonvertering af mail job

Den kode, der danner kladdemails til booking, skal fjerens (plus dialogboksen der informerer om
mailen). Og det gælder egentlig alle steder, hvor der dannes en kladdemail (både præbooking, booking
og ”løbende booking” i forsendelsesmodulet).

2.6

ACS-10703 – Statusskift i forsendelse ved booking

Ved forsendelse booking er der lavet statusskift i workflow.

2.7

ACS-10309 – Forbedre logning

Der er lavet forbedret logning til Acies Automate.

2.8

ACS-10691 – Alias1 og Alias2 på medarbejder

To nye databasefelter på medarbejdere. Det nu muligt at angive alias1 og alias2 på medarbejderen, som
ex. kan anvendes i forbindelse med mails til kunder. Felterne anvendes i mails ved angivelse af
henholdsvis: %Order.SellerAlias1% og %Order.SellerAlias2%
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2.9

ACS-9936 – ES Initialer skal vises i workflow selvom skiftet sker ved Vip
handling

Når en flowtilstand skifter status via en handling, bliver initialerne på den bruger som aktiverer
handlingen skrevet under initialer i statusbilledet på ordren i stedet for 3 stjerner.
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3
3.1

REKLAMATION
ACS-10546 – Flyttet placering af indflettet notat i fvs

Hvis man bruger beskrivelse 2 i fx profilsæt og har notat på profilsæt, så vil notatet komme efter
beskrivelse 2 og ikke som før mellem beskrivelse 1 og beskrivelse 2.

3.2

ACS-10540 – Rvaalle, K1=1 virker ikke i samlerapport udskrift

Feltkoden RVAALLE,K1 med kriterie filtrering har været ude af funktion. Men virker nu igen.

3.3

ACS-10098 – Det er ikke muligt at lave en klæbesprosse mod delt bund

Når man konstruerer et facadeelement, med funktionen Fjern v eller h felt nederst, så kunne der ikke
indsættes en klæbe eller ilagt sprosse ned mod bundkarmen, over det felt der blev fjernet. Det er nu
blevet muligt.
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3.4

ACS-9652 – Ved brug af udvidet profilsortering skal alle 12 karakter kunne
anvendes

Der er nu mulighed for at bruge 12 tegn i udvidet profilsortering under produktionsudskrifter og i udvidet
maskinudtræk.
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3.5

ACS-10601 – Sælger på debitor kommer ikke med på opret tilbud ordre

Hvis man har oprettet sine sælger på debitorer, kom oplysningen ikke med på ordrehovedet, når man
oprettede tilbud/ordre. Fejlen er nu rettet.
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3.6

ACS-10398 – Infobox omkring eksisterende blanke keys

Det er udviklet, så ved opstart af VIP-databasen. Får man en besked, hvis der findes blanke keys i
databasen. Blanke keys kan være årsag til at AciesOne bryder ned og skal fjernes.

3.7

ACS-10570 – Mærkninger (CE/Eref) medtager ikke Eref tekst og produkt

Når man bruger funktionen Mærkninger (CE/Eref.) til at beskrive Eref. tekst og Eref. Produktsystem kom
det ikke med på tilbudsudskriften. Det er nu fejlrettet.

3.8

ACS-8100 – RMU og RMI i generelt svar synkroniseres ikke korrekt

Synkronisering af RMI og RMU er fejlrettet. Så det virker efter tilretninger på positionen.
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3.9

ACS-8618 – Crash ved udskrift af pallekort

Udskrivning af pallekort i produktionsudskrifter gav bugreport, det er nu fejlrettet.

3.10 ACS-10628 – Manglende formelparameter zyx gav ikke fejlmeld ved beregn
Hvis man havde en formelparameter indsat i en formel som ikke fandtes i registret formelparametre, fik
man ikke en beregningsfejl. Det er fejlrettet.

3.11 ACS-8020 – Beregning af prisliste giver forkert pris på ren glas pris
Ved prislisteberegning tager ren glas pris operationer og råvarer med. Det er fejlrettet så det igen kun
er ren glas pris der bliver beregnet.

3.12 ACS-10232 – Opsætningsfil i bruger def. Glasbestilling skal gemme
leverandørnummer
Det er blevet rettet så leverandør nummer kan gemmes under de forskellige opsætninger.
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3.13 ACS-9658 – For mange tilbehør på sml ved anvendelse af tvangssvarsamling
Der er lavet en rettelse, så når man bruger tvangssvar samling med tilbehør fra f.eks. felt 1 til 10, men
anvender en model med f.eks. kun 2 felter, så udskrives tilbehøret kun til de 2 felter der er i brug og
ikke alle 10 felter.

3.14 ACS-7821 – Beslåningskædning fejler ved facadeelementer
Der har været beregnet forkerte beslåningsmodulmål fordi en UKA er beregnet med forkert Eff. bredde.
Det er nu fejlrettet.

3.15 ACS-7396 – Adgangskontrol – Registeradgang virker ikke i read only
Register adgang er bragt til at virke i read only.

3.16 ACS-10059 – ”PRINT INIT ikke kaldt” dialog ved ordreudskrifter
Under funktionen udskrifter er dialogen (PRINT INIT ikke kaldt) fejlrettet.

3.17 ACS-10399 – Svarstatus inficeres med generelle svar
Ved skift af f.eks. profilsæt på et tilbud/ordre blev evt. ændret glasvar fra default nulstillet. Denne fejl er
rettet.
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3.18 ACS-10377 – Facadeparti med forkert målsætning
Målsætning af lodrette poster ved facade elementer er tilrettet, så de kan aflæses på tilbud/ordre og
samlerapporter. Før blev der skrevet 3 mål oven i hinanden, som vist på nedenstående tegning. Nu
bliver der kun overført mål fra midt post.

3.19 ACS-10100 – Delt bund underkarm bliver ikke påtrykt overflade
Hvis man konstruerer et facadeelement, får man ikke påtrykt overfladen på profilerne UKA og UKB. Dette
er fejlrettet.

3.20 ACS-9079 – Beslåning fejler ikke ved ugyldig operation
Hvis man har indsat en operation der ikke findes i beslåningsregisteret under tidsoperationer, fik man
ikke en beregningsfejl, som er tilfældet i andre registre. Dette er fejlrettet.

3.21 ACS-8284– ilagte sprosse overtegnes af symbol på glas
Der er lavet en fejlrettelse så symboler på glas ikke overtegner ilagte sprosser.
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3.22 ACS-8578 – OK knap ved print af kladde virker ikke
Der er lavet en fejlrettelse til udskrivning af kladde mail, hvor det nu er muligt at taste Alt+ok for
udskrivning.

3.23 ACS-9704 – Filter virker ikke ved tvangssvar og RMX
Der vil ikke kunne filtreres på flere felter med forskellige filtre, men der bliver valideret på hver enkelt felt
og det er tilrettet så det virker.

3.24 ACS-10267 – Fyldinger med lang leveringstid udskrives ikke
Der er lavet en fejlrettelse så fyldninger med lang leveringstid bliver udskrevet. Når man anvender flueben
i feltet kun glas med lang leveringstid.
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3.25 ACS-10096 – Glas bredde kan ikke laves under 30 mm.
Da glasregistret bliver brugt til at konstruere profiler i variable mål, er der lavet en rettelse, så der kan
laves glas/profiler under 30 mm. Da der har været et behov for dette.

3.26 ACS-9170 – Rødt udråbstegn giver adgang til modelkonstruktion selvom
adgangskontrol ikke tillader det
Der er lavet en rettelse til registeradgang via rødt udråbstegn. Hvis man som sælger kun har adgang til
salg, skal der under profilen salg spærres af for registeradgang til de register, som sælgeren ikke må
kunne åbne via rødt udråbstegn.

3.27 ACS-9182– Salgsblokerede profilsæt vises ikke i popup
Fejlrettelse til salgsblokerede profilsæt. Når man går ind i profilsæt registret og laver en popup, så vises
salgsblokerede profilsæt. På samme måde som i andre registre.
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PERFORMANCE
Ved udgivelse af en ny AciesOne-version, udarbejdes der performancemålinger på den frigivne version.
Performance målingerne foretages i et isoleret miljø uden netværk, virusscanner etc. således at
målingerne ikke påvirkes af eksterne kilder, som kan påvirke hastighedsmålingerne.
Første graf viser antallet af reads og writes, som databasen bliver udsat for ved genberegning af en
udvalgt serie.
•
•

Reads: Antal select der foretages ved genberegning af serien.
Writes: Antal deletes, updates og insert der foretages ved genberegning af serien.
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Nedenstående graf er udtryk for den generelle udvikling af beregningstiden for den udvalgte serie.
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