10. Oktober 2011

Versjonsbrev QSM EE 5.1.5
Endelig er versjon 5.1.5 av QS Manager EE klar! Dette versjonsbrevet beskriver de fleste
endringer og forbedringer som er gjort siden versjon 5.0. Vi håper dere alle vil oppleve 5.1.5
som et smidig program som det er behagelig å arbeide med.

Funksjonsforbedringer/feilrettinger:
-

-

-

-

-

-

Synkronisering med PC-Info har i enkelte tilfeller gitt feilmelding om Duplicate Key. Dette er
fikset og duplikater markert som **Skip er fjernet.
Mulighet for å bruke “skip heretter” på alle lister for objekter i PC-Info som ikke finnes i
QSM.
Skipliste inneholder lister for Maskinvare, Programvare, Skrivere, Operativsystem og Delte
områder, mot kun Programvare før.
Synkronisering har endret måte man identifiserer programvare, skrivere, operativsystem og
delte områder som er knyttet til maskinvare. Dette gjør at man ved første synkronisering vil få
en mengde endringer i synk. Man bør sette opp sjekk mellom id=objektid og
name=objektnavn for programvare, operativsystem osv. under "Alternativer for PCInfo". Se
vedlagt dokument om synkronisering mot PC-Info.
Delte områder endrer id til å gjelde “maskinvare\delt område”. Dette fordi to delte områder
som ligger på to forskjellige maskiner, og som har samme navn, skal opprettes som to unike
dataområder i QSM EE. Det er viktig å se over delte områder og koble objekt sammen dersom
dere benytter delte områder, dette for å unngå at det opprettes dobbelt opp med objekter under
delte områder. Dersom det finnes bane til delt område, vil dette legges inn under beskrivelse
automatisk.
VIKTIG! Dersom du har slått på endring av status til maskinvare, programvare osv. som ikke
lenger finnes i PC-Info, bør du gå grundig gjennom denne før du kjører synkronisering. Denne
kan endre status på objekter som ikke skal endres i første synk etter oppdatering. Slå av dette i
oppsettet før første synk etter oppdatering, og slå de på igjen når du har synket. Gjør så
manuell endring av maskinvare som skal endre status.
Mulighet til å sortere og gjøre utvalg i lister som har objekter som ikke lenger finnes i pc-info.
Man kan nå endre status på objekttype og orgenhet her.
Søke på felt er endret til å ha søk på PC-Infofelt, søk på link og søk på datafelt. Søk på
datafelt, søker etter verdier på angitte datafelt. Søk på linkfelt søker etter verdier i linkfelt.
Søket etter linkfelt søker da på objektid og objektnavn på objekt i det angitte linkfeltet. Dette
gjelder også for multilinker.
Mulighet til å legge til, endre og slette grupper. For å slette en gruppe, må en først slette alle
objekter og objekttyper før gruppen slettes. Dette kan synes tungvint, men er gjort av
sikkerhetsgrunner, for at ingen skal være uheldige å slette en hel gruppe med tilhørende
objekter uten at de er meget bevisste på å gjøre det. Noen grupper er også reservert mot
endring!
NB! Ta alltid backup av database før du oppgraderer programvare!
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