Version 7.1

(Ιούλιος 2019)

Η έκδοση 7.1, προσανατολισμένη κυρίως στην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επίπεδου
ασφαλείας (έλεγχος και απομάκρυνση όλων των πιθανών ευπαθειών και κενών ασφαλείας),
είναι παράλληλα εμπλουτισμένη με σημαντική νέα λειτουργικότητα.
Συγκεκριμένα:
Γενικά
1. Επίπεδα ασφαλείας. To Thesis.net προσφέρει ένα πολύ μεγάλο βαθμό
παραμετροποίησης, μέσω της δυνατότητας ενσωμάτωσης λειτουργιών, που
στηρίζονται στην χρήση της γλώσσας T-SQL που διαθέτει ο SQL Server. Το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, αν και εξαιρετικά χρήσιμο σε μικρές ομάδες χρηστών,
δεν απέκλειε το ενδεχόμενο δημιουργίας κενών ασφαλείας σε μεγάλες υλοποιήσεις,
όπου πλήθος χρηστών έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή από απομακρυσμένες
τοποθεσίες. Για το λόγο αυτό, πλέον, όλα τα κείμενα που εισάγει ο χρήστης περνούν
από έλεγχο (sanitize) για SQL injection, ενώ όπου καλούνται ρουτίνες (stored
procedures) γίνεται χρήση παραμετροποιημένων ερωτημάτων (parameterized
queries) που είναι injection-proof. Επιπλέον, μπορούμε πλέον να δηλώσουμε σε κάθε
εγκατάσταση (database) το επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας (security level). Η δήλωση
αυτή γίνεται στην φόρμα Διαχείριση συστήματος -> Παράμετροι εταιρείας ->
Παράμετροι υποσυστημάτων -> Παράμετροι εταιρείας, στο πάνελ Ασφάλεια και
δικαιώματα χρηστών (βλ. εικόνα που ακολουθεί).

Τα επίπεδα ασφαλείας είναι τα εξής:








Νέα

Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην λειτουργικότητα που στηρίζεται σε SQL
scripts. Αυτή είναι η πρότυπη (default) επιλογή και συνιστάται σε μικρές
ομάδες από έμπιστους χρήστες.
Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε SQL scripts αλλά όλα τα user inputs
ελέγχονται και φιλτράρονται. Όλη η λειτουργικότητα της εφαρμογής
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, αλλά κάθε κείμενο
που εισάγει ο χρήστης (π.χ. στην αναζήτηση), ελέγχεται, οπότε και υπάρχει
πιθανότητα να μην γίνει αποδεκτό.
Μόνον οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση στα SQL scripts. Οι απλοί χρήστες δεν
έχουν πλέον πρόσβαση στα εξής: Συναρτήσεις συνόλων, Προσθήκη
υπολογιζόμενου πεδίου, Προσαρμογή καταλόγου (zoom), Events, BI Query
Designer, και γενικά οπουδήποτε εκτελούνται SQL εντολές.
Κανείς δεν έχει πρόσβαση σε SQL scripts (οι διαχειριστές εξακολουθούν να
έχουν πρόσβαση μόνον στα Form Events και στον BI Query Designer).
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2. Ιστορικό εγγραφών. Για κάθε εγγραφή οποιουδήποτε πίνακα (φόρμας), μπορείτε να
δείτε το πλήρες ιστορικό όλων των μεταβολών της, συμπεριλαμβανομένων και των
(πιθανών) detail πινάκων της. Επιλέγοντας από το Βασικό μενού -> Μενού επιλογών > Ιστορικό εγγραφών, θα εμφανιστεί η ιστορία όλων των δεδομένων της εγγραφής
της ενεργής φόρμας, μαζί με την ημερομηνία και ώρα της αλλαγής και τον χρήστη που
την έκανε. Αν π.χ. πάνω σε ένα τιμολόγιο πωλήσεων ζητήσετε να δείτε το ιστορικό
του, θα εμφανιστούν τα εξής:




Η εισαγωγή της εγγραφής με τις τιμές που είχαν τα πεδία την στιγμή της
εισαγωγής.
Όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις, με τις παλιές και νέες τιμές των
πεδίων που τροποποιήθηκαν.
Τις εισαγωγές, τροποποιήσεις και διαγραφές των αναλυτικών γραμμών του
τιμολογίου.

Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να ανατρέξετε στην εικόνα που είχε μια εγγραφή σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή του παρελθόντος. Ακόμα και αν η εγγραφή διαγραφεί
από το σύστημα, το ιστορικό της παραμένει και μπορείτε, εκ των υστέρων, να
ανακτήσετε την διαγραμμένη εγγραφή (χωρίς να χρειαστεί να καταφύγετε σε
επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας). Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη
σε όλους τους πίνακες της εφαρμογής, αλλά μόνον σε εκείνους που έχετε
ενεργοποιήσει τους αντίστοιχους Ελέγχους (auditing) σε επίπεδο Insert, Update,
Delete (Διαχείριση συστήματος -> Έλεγχοι -> Έλεγχοι). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
τονίσουμε, ότι η διαδικασία του auditing καταναλώνει σημαντικούς πόρους του
διακομιστή σας.
3. Νέος Map editor. Μέχρι τώρα, μπορούσατε να αποθηκεύσετε χαρτογραφικά
δεδομένα στο Thesis.net, είτε ως σημεία (με συντεταγμένες), είτε ως πολύγωνα. Με
τον νέο Map Editor μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε
πολύπλοκα χαρτογραφικά δεδομένα, να τα περιστρέψετε, να αλλάξετε τις διαστάσεις
τους, ακόμη και να τα επανατοποθετήσετε σε άλλο σημείο του χάρτη.
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Η γραμμή εργαλείων του map editor περιέχει τα παρακάτω κουμπιά:
Κουμπί

Περιγραφή

"Undo"

Ακυρώνει την τελευταία ενέργεια.

"Redo"

Επαναφέρει την τελευταία ενέργεια.

"Default"

Ενεργοποιεί την πρότυπη (default) λειτουργία. Στην λειτουργία
αυτή, δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση των δεδομένων του
χάρτη.

"Transform"

Ενεργοποιεί την λειτουργία μετασχηματισμού.

"Edit"

Ενεργοποιεί την λειτουργία τροποποίησης.

"Add Pushpin"

Ενεργοποιεί την λειτουργία προσθήκης δεικτών (πινεζών).

"Add Path"

Ενεργοποιεί την λειτουργία δημιουργίας κλειστών πολυγώνων.

"Add Polyline"

Ενεργοποιεί την λειτουργία δημιουργίας τεθλασμένων γραμμών.

"Add Dot"

Ενεργοποιεί την λειτουργία δημιουργίας σημείων.

"Add Ellipse"

Ενεργοποιεί την λειτουργία δημιουργίας κύκλων και ελλείψεων.

"Add

Ενεργοποιεί την λειτουργία δημιουργίας ορθογωνίων.

Rectangle"
"Add Line"

Ενεργοποιεί την λειτουργία δημιουργίας γραμμών.

Τέλος, με την βοήθεια των κουμπιών Fill & Stroke, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα
των πολυγώνων και των περιγραμμάτων που θα δημιουργήσετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον map editor, απλά δημιουργώντας σε έναν πίνακα,
ένα πεδίο τύπου XML, που το όνομα του να αρχίζει από kml_. Η πληροφορία που θα
δημιουργήσετε στον editor, θα αποθηκευτεί μέσα στο πεδίο με την μορφή ενός KML
(Keyhole Markup Language) αρχείου.
Το γεωγραφικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου control μπορεί να είναι είτε Bing Maps
είτε Open Street Maps (12 συνολικά επιλογές).
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Import/Export
Το Thesis.net σας προσφέρει έναν νέο, εύκολο και ταυτόχρονα ισχυρό τρόπο, να εισάγετε και
να εξάγετε δεδομένα, από και σε αρχεία κειμένου (text). Στο υποσύστημα του Import
Manager, έχει προστεθεί ένας νέος κατάλογος (Text Import/Export) με δύο επιλογές:



Settings. Εδώ δηλώνεται η παραμετροποίηση των εισαγωγών/εξαγωγών.
Files. Το ιστορικό όλων των εισαγωγών και εξαγωγών που έχουν γίνει μέσα από το
πρόγραμμα.

Επιλέγοντας Settings, θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα.

Στην φόρμα αυτή θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής πεδία:







Type. Επιλέξτε Εισαγωγή ή Εξαγωγή.
Description. Επιλέξτε μια περιγραφή για την συγκεκριμένη εργασία.
Separator. Επιλέξτε ένα διαχωριστικό για τα πεδία του αρχείου. Επιτρεπτοί
χαρακτήρες είναι οι: , (comma) ; (semicolon) | (pipe ή vertical bar) και το Tab.
Encoding. Επιλέξτε ένα από τα ANSI, Unicode, UTF8. Οι επιλογές Unicode & UTF8
υποστηρίζονται σωστά από την έκδοση SQL Server 2016 και μετά.
Column names in first row. Επιλέξτε αν η πρώτη γραμμή του αρχείου περιέχει τα
ονόματα των στηλών.
Action for duplicates. Επιλέξτε πως θέλετε το πρόγραμμα να διαχειρίζεται τις διπλές
και πολλαπλές εγγραφές μέσα στο αρχείο (μόνον για εισαγωγές). Οι επιλογές που
έχετε είναι οι εξής: IMPORT ALL (να γίνει εισαγωγή όλων των γραμμών, ανεξαρτήτως
αν υπάρχουν πολλαπλές εγγραφές), IMPORT DISTINCT (να γίνει εισαγωγή όλων των
διακριτών γραμμών μόνον), DO NOT IMPORT (να μην γίνει καθόλου εισαγωγή των
πολλαπλών γραμμών).
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Delete file(s) after import. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράφονται τα αρχεία μετά την
εισαγωγή.
Return NULL on empty strings. Επιλέξτε πως θέλετε να διαχειριστεί το πρόγραμμα τα
κενά πεδία, δηλαδή ως κενό string ή ως NULL (μόνον για εισαγωγές).
Replace date in filename. Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται αντικατάσταση των
χαρακτήρων DD, MM, YYYY στο όνομα του αρχείου από την ημερομηνία του
συστήματος (μόνον για εξαγωγές).
Folder. Ο φάκελος στον οποίο θα γίνει η εισαγωγή ή η εξαγωγή των αρχείων.
Filename. Το όνομα του (ή των) αρχείων. Ειδικά για την εισαγωγή αρχείων μπορείτε
να κάνετε χρήση και των χαρακτήρων μπαλαντέρ (* ή ?).
Main query. Το βασικό ερώτημα (script) που θα εκτελεστεί για την εισαγωγή ή
εξαγωγή κάθε γραμμής. Ειδικά για την εξαγωγή, το ερώτημα θα πρέπει να έχει την
μορφή SELECT [column list] FROM [table_name] WHERE … Χρήση ρουτίνας (stored
procedure) δεν επιτρέπεται. Στην εισαγωγή μπορείτε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε
ερωτήματος, όσο πολύπλοκο και αν είναι, για να ενημερώσετε τους τελικούς πίνακες
σας. Τοποθετήστε το σύμβολο [n] μέσα στο ερώτημα σας για να κάνετε χρήση της
νιοστής στήλης της κάθε γραμμής του αρχείου. Με την χρήση των δεσμευμένων
λέξεων GENERIC_INSERT & GENERIC_UPDATE μπορείτε να κάνετε χρήση της
αυτόματης δημιουργίας του ερωτήματος κατά την στιγμή της εκτέλεσης της
εισαγωγής . Οι επιλογές GENERIC_INSERT & GENERIC_UPDATE προϋποθέτουν ότι το
αρχείο θα περιέχει τα ονόματα των στηλών στην πρώτη γραμμή.
Before query & After query. Χρησιμοποιείστε τα προαιρετικά αυτά ερωτήματα για να
τρέξετε ένα ερώτημα πριν την εισαγωγή/εξαγωγή (π.χ. για έλεγχο ή προετοιμασία των
δεδομένων) και ένα στο τέλος, μετά την εισαγωγή/εξαγωγή.

Κατά την διαδικασία εισαγωγής ή εξαγωγής των αρχείων, σε πρώτη φάση εκτελείται το
αρχικό ερώτημα (before query) και αν για οποιονδήποτε λόγο αποτύχει, τότε η διαδικασία
τερματίζεται. Στην συνέχεια εκτελείται το κύριο query για κάθε μία γραμμή. Αν αποτύχει το
ερώτημα για μια γραμμή, τότε αποθηκεύεται το αντίστοιχο σφάλμα, και η διαδικασία
συνεχίζεται για τις υπόλοιπες γραμμές. Στο τέλος, εκτελείται το τελικό ερώτημα (after query)
αν βέβαια υπάρχει. Για να εκτελέσετε μια εισαγωγή/εξαγωγή, επιλέξτε από το πλευρικό
μενού των επιλογών: Run import/export procedure.
Στην επιλογή Files θα βρείτε τόσο τα αρχεία που εισήχθησαν όσο και αυτά που εξήχθησαν
(ιστορικό) από την κάθε διαδικασία που έχετε δημιουργήσει. Για κάθε αρχείο εμφανίζονται
επίσης η ακριβής ημερομηνία και ώρα της εισαγωγής/εξαγωγής, καθώς και ο χρήστης που
την έκανε. Τέλος, ειδικά για τις εισαγωγές, εμφανίζεται κάθε γραμμή που εισήχθη από το
αρχείο, με πλήρη ανάλυση των πεδίων, ενώ στην περίπτωση που υπήρξε κάποιο πρόβλημα,
εμφανίζεται και το αντίστοιχο σφάλμα.
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Πελάτες – Πωλήσεις
1. Αποστολή email τιμολογίων. Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού του θέματος των
emails των τιμολογίων. Δυνατότητα αποστολής emails σε περισσότερους του ενός
παραλήπτες.
2. Νέα μοντέλα ΕΑΦΔΣΣ. Υποστήριξη όλων των νέων μοντέλων και κατασκευαστών
Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων για τη δημιουργία του αρχείου ελέγχου
(e.txt).
3. Περίοδος ΜΥΦ. Το μηχανογραφικό αρχείο XML της συγκεντρωτικής κατάστασης
τιμολογίων μπορεί πλέον να παραχθεί για οποιαδήποτε περίοδο (μήνα, ή τρίμηνο ή
έτος) ανάλογα με τις προτιμήσεις της κάθε επιχείρησης.

Γενική λογιστική
1. Πρόσθετες εγγραφές Γενικής Λογιστικής. Οι πρόσθετες εγγραφές Γενικής Λογιστικής,
τόσο στις κινήσεις πελατών, όσο και στις κινήσεις προμηθευτών, υποστηρίζουν πλέον
την επιλογή να είναι είτε στο νόμισμα της κίνησης, είτε στο νόμισμα βιβλίων (ευρώ).
Η πρότυπη (default) επιλογή είναι το νόμισμα της κίνησης.
Business Intelligence
1. Ενσωμάτωση του BI στο Thesis.net. Όλη η λειτουργικότητα του Thesis BI έχει πλέον
ενσωματωθεί μέσα στην εφαρμογή Thesis.net. Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε και
να τροποποιείτε εκτυπώσεις (εφόσον είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης του προϊόντος
Business Intelligence) μέσα από το Thesis, χωρίς να χρειάζεται να καλείτε το εξωτερικό
πρόγραμμα του BI. Το προϊόν Thesis BI θα εξακολουθεί να υφίσταται και ως εξωτερικό
πρόγραμμα για τις αμέσως επόμενες εκδόσεις, μέχρι να συνηθίσουν οι χρήστες την
νέα λειτουργία.
2. Πολλαπλά ερωτήματα σε Xtra Report. Στις εκτυπώσεις τύπου Xtra Report μπορείτε
πλέον να κάνετε χρήση πολλαπλών σετ δεδομένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το
ερώτημα σας μπορεί να επιστρέφει εγγραφές από περισσότερους του ενός πίνακες.
Το γεγονός αυτό αυξάνει κατακόρυφα την ευελιξία των Xtra Reports και σας
προσφέρει τη δυνατότητα να κατασκευάσετε, πλούσιες εκτυπώσεις που να περιέχουν
subreports, detail reports, pivots, charts κλπ. Τέλος, το περιβάλλον του Xtra report
designer έχει πλήρως ανανεωθεί.
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3. Sunburst. Ένας νέος τύπος διαγραμμάτων (Sunburst) έχει προστεθεί στο BI. To
Sunburst είναι ένα κυκλικό TreeMap που μπορεί να απεικονίσει ιεραρχικά δεδομένα
με έναν συμπαγή και ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο (βλ. εικόνα που ακολουθεί). Τα
δεδομένα εμφανίζονται σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, που αρχίζουν από τον
εσωτερικό κύκλο του διαγράμματος, και σας επιτρέπουν να συγκρίνετε δεδομένα
μεταξύ διαφορετικών ιεραρχιών. Ο σχεδιασμός και ο χρωματισμός των ιεραρχικών
δεδομένων γίνεται με προηγμένους αλγόριθμους.

4. Αλλαγές στον Wizard. Οι εκτυπώσεις τύπου Wizard, μπορούν πλέον να ξεκινάνε με
ανάγνωση των δεδομένων (το πρώτο δηλαδή βήμα του wizard) από ένα Excel αρχείο
(αντί από κάποιον πίνακα της εφαρμογής).
5. Μετατροπή σε Xtra Report. Στο BI προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης
μετατροπής οποιασδήποτε εκτύπωσης (Απλή εκτύπωση, Απλή εκτύπωση με ζώνες,
Εκτύπωση με δυνατότητα ενημέρωσης) σε Xtra Report, απλά πατώντας το αντίστοιχο
κουμπί στην εργαλειοθήκη (ribbon).
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Business Process Management
1. Γραφική σχεδίαση BPM. Το BPM στην έκδοση 7.1, προσφέρει έναν πανίσχυρο
γραφικό σχεδιαστή διαγραμμάτων των διαδικασιών (workflow diagram designer). Ο
σχεδιαστής αυτός ανοίγει πατώντας το κουμπί Επεξεργασία διαγράμματος, στην
φόρμα των διαδικασιών.

Στην αριστερή πλευρά της φόρμας που ανοίγει, εμφανίζεται μια εργαλειοθήκη
(toolbox) που περιέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (workflow elements) που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε στο διάγραμμα σας, ενώ στα δεξιά βρίσκεται ο χώρος που θα
σχεδιάσετε το διάγραμμα σας. Είτε με διπλό κλικ πάνω σε ένα στοιχείο, είτε απλά
κάνοντας το drag & drop στην περιοχή σχεδίασης, δημιουργείτε το αντίστοιχο
στοιχείο στο διάγραμμα σας.
Αφού δημιουργήσετε όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, μπορείτε να τα συνδέσετε
χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες συνδέσεις (κάτω αριστερά). Χρησιμοποιείστε
Conditional flows για τα Decision elements, και απλές συνδέσεις (Sequence) για όλα
τα υπόλοιπα στοιχεία. Με διπλό κλικ πάνω στα στοιχεία που έχετε μεταφέρει στο
διάγραμμα σας, θα ανοίξει μια (modal) φόρμα, όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τα
επιπλέον πεδία που απαιτούνται για το συγκεκριμένο στοιχείο. Τα πεδία αυτά,
διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κάθε στοιχείου, ενώ κάποια από αυτά, που είναι
υποχρεωτικά σε κάποιους τύπους, είναι προαιρετικά σε κάποιους άλλους. Μην
παραλείπετε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να κάνετε αποθήκευση του σχεδίου σας,
πατώντας το κουμπί Save (πάνω αριστερά στην φόρμα). Αφού ολοκληρώσετε την
σχεδίαση σας, προχωρήστε τον έλεγχο της διαδικασίας σας.
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2. Νέα οθόνη καθορισμού παραμέτρων BPM. Η εφαρμογή σας προσφέρει (μέσω της
φόρμας Εισαγωγή παραμέτρων), έναν εύκολο και γραφικό τρόπο να εισάγετε τις
παραμέτρους της διαδικασίας, στα αντίστοιχα στοιχεία (βλ. εικόνα που ακολουθεί).
Η φόρμα αυτή περιέχει μια δενδρική δομή (tree view) με τους εξής κόμβους:
 Parameters. Στον κόμβο αυτόν περιέχονται όλοι οι τύποι παραμέτρων που
υποστηρίζει το BPM (String, Memo, Integer, Number, Currency, Date, Date &
time, Boolean & BLOB).
 Process. Στον κόμβο αυτόν εμφανίζονται οι υφιστάμενες παράμετροι της
διαδικασίας και όλα τα tasks που περιέχει η διαδικασία.
 Table columns. Αν η διαδικασία είναι συνδεδεμένη με κάποιο πίνακα, στον
κόμβο αυτόν εμφανίζονται όλες οι στήλες του πίνακα.
 Recycle bin. Ο κάδος ανακύκλωσης (για την διαγραφή των παραμέτρων).
Για να προσθέσετε μια νέα παράμετρο στη διαδικασία, αρκεί να σύρετε (drag and
drop) τον αντίστοιχο τύπο της παραμέτρου και να τον αφήσετε μέσα στην διαδικασία.
Αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα παράμετρο σε ένα task, αρκεί να την σύρετε μέσα
στο task (οπότε θα δημιουργηθεί στη διαδικασία και παράλληλα θα προστεθεί και
στο task). Αν θέλετε να προσθέσετε μια στήλη του πίνακα σε ένα task, αρκεί να το
σύρετε από τον κόμβο των στηλών μέσα στο task Οι στήλες αυτές είναι υποχρεωτικά
read-only (μόνον για ανάγνωση) μέσα στο task. Τέλος, αν θέλετε να διαγράψετε μια
παράμετρο (είτε από ένα task, είτε από όλη την διαδικασία, αρκεί να την σύρετε μέσα
στον κάδο ανακύκλωσης).

Στην φόρμα αυτήν, οι μόνες αλλαγές που επιτρέπονται, είναι στο όνομα των
παραμέτρων και στον τίτλο τους (caption). Οι συγκεκριμένες στήλες χαρακτηρίζονται
με το εικονίδιο με το μολύβι στον τίτλο τους.
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3. Υποστήριξη detail στα BPM tasks. Οι εργασίες (tasks) υποστηρίζουν τη δυνατότητα
χρήσης ενός detail πίνακα (ανά task). Η λειτουργικότητα αυτή προσφέρεται μόνον σε
στοιχεία τύπου Add data & Edit Data, με την αντίστοιχη λειτουργικότητα (δηλαδή
εισαγωγής ή τροποποίησης). Μόνον ένα detail επιτρέπεται σε κάθε task και
επομένως, αν απαιτηθούν πολλαπλά details, τότε αυτά μπορούν να υλοποιηθούν με
τη δημιουργία διαδοχικών tasks με διαφορετικό detail πίνακα στο κάθε ένα. Η
συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον στον desktop client και όχι και στο
web.
4. Step-by-step tasks. Οι εργασίες (tasks) κάθε χρήστη επιτρέπουν την υποστήριξη
διαδοχικών βημάτων. Αν με την ολοκλήρωση μιας εργασίας από έναν χρήστη,
προκύπτει μια νέα εργασία για τον ίδιο χρήστη, τότε το πρόγραμμα θα τον ρωτήσει
αν επιθυμεί να την ανοίξει και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση και της νέας
εργασίας. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς, εφόσον με κάθε
ολοκλήρωση, παράγονται νέες εργασίες (tasks). Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι
διαθέσιμη μόνον στον desktop client και όχι και στο web.
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Framework
1. Δυνατότητα δημιουργίας και προσθήκης Tabs και Groups μέσα σε μια φόρμα (layout)
κάνοντας χρήση εγγραφών στον πίνακα column_info (ονόματα στηλών: LTAB_ ή
LGROUP_).
2. Στα πεδία επιλογής χρώματος (color edit) έχει προστεθεί ένας μεγεθυντικός φακός
(color picker) για ευκολότερη επιλογή του επιθυμητού χρώματος (βλ. εικόνα που
ακολουθεί).

3. Υποστήριξη πεδίων με custom drill-down (δηλαδή την δυνατότητα, το ίδιο πεδίο,
ανάλογα με την περιεχόμενη τιμή του, να ανοίγει διαφορετική φόρμα,). Η δυνατότητα
αυτή προσφέρεται με την παραμετροποίηση της αντίστοιχης SQL ρουτίνας.
4. Δυνατότητα χρήσης SVG εικονιδίων μέσα στις φόρμες (layouts) μέσα από μια νέα,
πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη εικονιδίων.
5. Προσθήκη δυνατότητας συγχρονισμού του ημερολογίου της εφαρμογής με το Google
Calendar και παράλληλα, βελτίωση του συγχρονισμού του με το MS Outlook.
6. Στην Αναζήτηση για προχωρημένους επιτρέπεται πλέον η χρήση και του τελεστή NOT,
αυξάνοντας έτσι την ευελιξία των ερωτημάτων αναζήτησης.
7. Τα φίλτρα που έχετε πιθανόν εφαρμόσει σε ένα grid, εμφανίζονται αυτόματα και στο
υποσέλιδο της προεκτύπωσης του πίνακα.
8. Η προεκτύπωση ενός πίνακα αλλάζει αυτόματα από portrait σε landscape, ανάλογα
με το πλήθος των στηλών που περιέχει ο πίνακας.
9. H προεπισκόπηση εκτύπωσης έχει νέα βελτιωμένη και ανανεωμένη εργαλειοθήκη
(ribbon).
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10. Όλα τα RTF & HTML πεδία, είτε από φόρμες, είτε από πίνακες, τροποποιούνται πλέον
από το ενσωματωμένο Word Processing πρόγραμμα. Τα HTML πεδία εμφανίζονται
και τροποποιούνται σε simple (screen) view, ενώ τα RTF πεδία σε print (document)
view. Τα παραπάνω πεδία επιτρέπουν την τροποποίηση τους, ακόμα και μέσα σε
εκτυπώσεις τύπου Wizard.
11. Μέσα στα πεδία τύπου memo, μπορείτε πλέον να κάνετε χρήση των πλήκτρων Enter,
Tab, Up & Down arrow.
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