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SCAN·JOUR A/S
Scanjour Release G8.7.20 Patch 16
Sagsnr

Overskrift
Supportsag/Ekstern ref.

Beskrivelse
51-GJO-03741

Sag vises ikke i SJSAG og omvendt ved skift mellem SJjournal
og SJsag
FEJL:
Skift mellem SJJournal og SJSag gøres ved at udveksle en DDE-kommando.
Der er en forsinkelse på denne kommando på 3 sekunder, hvis SJSag ikke
kører i forvejen. Denne forsinkelse synes ikke at være nok i specifikke miljøer,
hvilket resulterer i at SJSag startes korrekt, men kommandoen der viser den
konkrete sag eller dokument, ignoreres.

52-GJO-05017

RETTELSE:
En ny setup parameter er indført i Scanjour.ini i afsnittet "Moduler". Navnet på
parameteren er "DDEdelayModule ', og værdien er længden af forsinkelsen i
millisekunder (fx 6000 giver en 6 sekunders forsinkelse, hvilket burde være nok
i de fleste opsætninger).
Standardværdien for 'DDEdelayModule' er 3000 (3 sekunder).

51-GJO-03743

Fejl i modulus 11 validering
FEJL:
Det er ikke muligt at oprette eller importere en adressat med CPR-nummer,
hvis CPR-nummeret ikke har en gyldig modul 11 checksum.

52-GJO-05022

Intet

RETTELSE:
En ny setup parameter er indført i Scanjour.ini i afsnittet 'Generelt'. Navnet på
parameteren er 'BrugModulus11', og den kan have værdierne 'ja' og 'nej'. Når
'BrugModulus11=ja', udføres modulus 11 tjek. Når 'BrugModulus11=nej' er
modulus 11 kontrollen deaktiveret for alle CPR-numre, mens check for valid
dato stadig udføres. Standardværdien for 'BrugModulus11' er 'ja'.

51-GJO-03755

Man kan ikke slette dokumenter på en akt( slette markére)
FEJL:
Hvis man som en bruger uden stjerne indblik forsøgte at slette markerer et
dokument på en akt, bliver man præsenteret for en ODBC-fejl: ORA-00904:
"TABEL1"."INDBLIK": invalid identifier

52-GJO-05016

RETTELSE:
Checket for om den påloggede bruger må slette markere et dokument
foretages nu korrekt.

51-GSA-02190

PDF viewer i SJ Sag viser kun brudstykker af PDF (HLP-3975)
FEJL:
Den INSO view'er der er frigivet med version 8.7.20 er ikke særlig god til at
vise PDF-dokumenter.
RETTELSE:
Vi installeret nu den nyeste version af INSO view'eren med 8.7.20P16

52-GSA-02154

HLP-3975

