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Init Korrigert

Problem/endring av dato Objekt PTF#

Splitt av innkommende EDIdata til filer spesifisert på exchage fungerte ikke når meldingsversjon var overstyrt i file PEDIFXLREF fl 01.12.2002 ediftrsplt.pgm 02-300

Systemmelding 'UNB version warning' når meldingsversjon var overstyrt i file PEDIFXLREF fl 01.12.2002 System 02-300

Numerisk konvertering av tall med antall desimaler >=5 (innkommende meldinger) fl 03.01.2003 ediftr* 03-006

Problemer med releasekarakter i pos 80 av inputdata etterfulgt av ' i posisjon 1 av neste record ola 27.03.2003 edifunpack 03-086

Foranstilt 0 ved negative tall <1 ble ikke generert ca/er 23.06.2003 edifnumfmt (*Module) 03-174

Kopifunksjon trading partner/exchange ptj 01.03.2004 04-077

Problemer med releasekarakter i rekkeføløge som gikk over flere linjer i input EDI file ca/sol 23.04.2004 edifunpack 04-118

Problemer med : i komposittelementer. Kunne forårsake at : ble fjernet men releasekarakter ble stående og medførte feil i edifact syntax. ca/sol 29.04.2004 editcn* 04-118

XML. Problemer med *META* data i objekter. Ref. Brødrene Dahl eGet JB 27.10.2004 edifxmlgen 04-118

XML. Linkfield ble ikke oppdatert i PEDILOG JB 14.12.2004 edifxmlgen 05-001

XML. Mulighet for mottak av XML formatterte data uten definert partner/XML statusinformasjon JB 09.02.2006 EDIFXMLDCI 06-040

UNA. Feil oppstod når decimal point format ble blanket ut på exchange. ,(komma) er nå default hvis exchange decimal format er blank. ola 27.02.2006 edifcn* 06-040

XML. Konvertering av spesialkarakterer til erstaningsverdier inn/ut (eks. &quote; - " ) JB 29.05.2006 edifxmlgen/dcd 06-149

XML. CDATA support JB 29.05.2006 edifxmlgen/dcd 06-149

Utgående data. Ved flere TP i samme Ihfile ble alle data sendt til samme bibliotek uansett om annet var angitt på TP. JB 15.06.2006 EDIFGENFIL 06-149

Utgående data. CDATA. Legges nå ut på en linje med starttag,cdata,endtag. Problemer på MOTEK. Ikke feil i EDIF men i mottagende applikasjon.. PTJ 23.10.2006 EDIFXMLGEN 07-031

Inngående data. Feil i nivå ved mange like tomme tagger etter hverandre. ola 01.12.2006 EDIFXMLDCD 07-031

Utgående data. Mulighet for valg av IFS file. Databaseutvidelse i PEDIFEXCH og PEDIFOUTRF. ecp 06.12.2006 System 07-031

Vedlikehold exchange. Mulighet for kopiering av EXCHANGE fra/til samme partner men til ny melding/versjon. ptj 06.12.2006 EDIFCPYX(*mod) 07-031

Utvidet file PEDIFPARMS. ecp 07.12.2006 system 07-031

Utvidet parameterliset EDIFCHKPAR ecp 07.12.2006 System 07-031

EDI/XML modul. Utvidet XMLDTA fra 1024 til 4096 byte.  Display tag data er nå subfile for å håndtere 4096 byte. Fxer dump i EDIFWRKXM. ecp 16.01.2007 System 07-031

EDI/XML . Nytt felt i PEDIFXMLDO - XMLDTC - undertrykker spesialkarakterbehandling hvis feltet settes til '0' (*Off) ecp 16.01.2007 edifxmlgen 07-031

Ny tabell for karakterkonvertering HTML kode. ecp 16.01.2007 system 07-031

Ny rutine for gjenkjenning av innkommende XML. Nytt vedlikeholsprogram for XML identifikasjon. ecp 25.01.2007 System 07-031

Ny pakking av EDIF. CGI versjonen pakkes inn i EDIF400 savefile, ecp 25.01.2007 System 07-031

Feil i EDIFUNPACK. Ved felere UNA i sendingen ble neste UNB ignorert. Mistet medlinger inngående EDI. nc 08.02.2007 EDIFUNPACK 07-031

Feil i oppdatering av XML log ved mange XML meldinger i en inputfile til oversettelse. ptj 16.02.2007 system 07-047

Feil i backup log XML. Feil recordlengde i backup. Utvidet til 4096. Nye backupfiler generert. NB! Ingen tilbakevirkende kraft. fl 16.02.2007 System 07-047

Feil i oppdatering filenavn inhousefile ved flere XML meldinger i samme inputfile til oversettelse fl 16.02.2007 System 07-047

Ny wrkfile for oppdatering av komprimert logg (PEDIFXMLCM) fl 16.02.2007 System 07-047

Nytt felt på exchange for kontroll av end-of-string på IFS filer fra Edif. kk 17.02.2007 System 07-047

Korrigert bug i oppdatering exchange IFS felter kk 17.02.2007 System 07-047

Byttet erstatningskarakter i prefix filenavn fra Æ til Z pga problemer med IFS kopiering kk 17.02.2007 System 07-047

ECP AS 1 av 3 PTF# = dagnummer-år



EDIF/400e

Sjekk produktdato på CD
PTF Logg 28.03.2019

Utvidet linjeteller fra 6 til 8 byte ola 28.05.2007 System 07-180

Nytt felt på systemparametre for backuplogg XML. Mulighet for forskjellig antall dager på backup EDI/XML ola 28.05.2007 System 07-180

EDIF400CGI bibliotek opprettet. For utvikling/betatesting av CGI software. ecp 07.12.2007 System 07-031

Korrigert bug i EDIFUNPACK. Blanke records og CR/LF gjorde at flere UNBer ble slått sammen slik at melding havnet under feil partner. jb 14.01.2008 edifunpack 08-060

Omskrivning XML modul pga. resurssproblemer. Benytter IFS for workfiler. ecp 28.02.2008 *system 08-060

Defualtverdier pr. bruker i visning logg/mailbox kk 28.02.2008 EDIFLOG/MAIL 08-060

Korrigert sjekk av lisens ved registrering av exchange i versjoner med begrenset antall exchanger ptj 28.02.2008 EDIFEXCH 08-060

Ignore HEX < 40 i DB på OS400 jb 26.06.2008 *System 08-240

Fix bug i kataloger 00-07. Feil i en del segmenter jb 04.09.2008 *system 08-240

Korriger EDIFCELAN. Ryddet ikke i XML meldinger i PEDIFEDIDT komprimert logg. Fjerner også *ALL entries i PEDILOG. jb 14.01.2009 EDIFCLEAN 09-089

Korrigert EDIFNUMFMT - Send zero values fungerte ikke ved heltall ii EDIF kk 29.01.2009 *system 09-089

Inngående XML ingnorere nå ALLE hex verdien under 40 hvis parameter for dette er satt jb 20.02.2009 *system 09-089

Inngående XML. Godtar nå blank som første karakter i data element. kk 10.06.2009 EDIFXMLPPC 09-304

Utgående XML. Numeriske partnernavn  ble ikke en del av filenavn utgående IFS kk 25.06.2009 EDIFIFSGEN 09-304

Nummerering av backupmembre. Utvidet teller fra 4 til 7. Forårsaket at backupfiler ble overskrevet ved >10000 filer ptj 16.09.2009 EDIFGENFIL 09-304

Endret wait og logging i CEDIFXMLIN pga. performanceproblemer hos kunde. Sett loglvl til 2 eller mindre for å redusere systemlogging. kk 26.09.2009 CEDIFXMLIN 09-304

Endret kall til systemrutiner og parameterstyrt en del funksjoner i EDIFXMLDCX for å bedre ytelsen. kk 26.09.2009 EDIFXMLDCX 09-304

Diverse interne endringer av copymoduler for standardisering. fl 04.03.2010 *system 10-064

Utvidet PEDILOG med testindikator. Merker testmeldinger på loggbildet. Også endret i CGI versjonen i logg og maillogg. JB 05.03.2010 *system 10-064

Utvidet PEDILOG med ackindikator.For bruk ved automatisk generering av CONTRL melding. KK 05.03.2010 *system 10-064

Støtte for katalog D08A, D08B, D09A, D09B fl 08.03.2010 *system 10-064

Utvidet PEDIFSEGD workfile med felt for syntax. Fl 09.03.2010 *system 10-064

Ny logsik file LEDIFEXCH4 for kontroll ved oppretting av ny exchange. Kunne ikke ha samme avsender/mottaker på forskjellinge meldingstyper/versjoner Fl 09.04.2010 *system 10-194

I testperioden tillates nå 9999 exchanger. Testperiode fungerte ikke i EDIF. JB 26.04.2010 *SECURITY 10-194

Nytt punkt på systemmeny for kompilering av datastrukturer pr. katalog for bruk i inhousefiler. PTJ 28.04.2010 *system 10-194

Problem med fixed-lengde numeriske felter. Endring av systemprogram for generering av EDIF RPG kode må endres og elementdatabase må oppdateres. PTJ 28.04.2010 edifcn* 10-194

Store endringer i innkommende XML for å forbedre ytelsen. KK 17.06.2010 *System 10-194

Automatisert CONTRL melding KK 26.06.2010 *system 10-194

Erstatning av 9 sammenhengende tomme subelementer fungerte ikke. FL 01.10.2010 *system 10-274

Feil ved testindikator UNB ved mottak av mange UNBer i samme file JB 21.02.2011 EDIFTR* 11-165

Loop i EDIFXMLDCX ved CDATA tagger over 512 byte JB 21.02.2011 EDIFXMLDCX 11-165

Fix exchange sjekk i lisens. Når alle lisenser var benyttet stoppet construction. KK 05.05.2011 EDIFXLIMP 11-165

Kontroll på UNB/UNA-UNZ. Ved manglende UNZ slettes overføringen. OLA 27.09.2011 EDIFUNPACK 11-334

Bug i vedlikehold exchange. Kunne ikke fjerne CONTRL meldingsdata. ptj 18.11.2011EDIFTPID/DEDIFEXCH11-334

Bug i vedlikehold exchange. Bilde for IFS file kom opp på inngående melding. Hang igjen fra tidligere vedlikehold av inngående. fl 18.11.2011EDIFTPID/DEDIFEXCH11-334

Ny backuprutine Ifsfiler. Ny loggfile PEDIFILLOG. Nye rutiner for omsending/ny oversettelse. Endring EDIFLOG visning av backupdata. Fl 24.11.2011 *system 11-334
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Korrigert feil i konvertering av PEDIFPARMS ved oppgradering Fl 28.12.2011 *system 12-001

Komprimering av innkommende xml nå som autojobb FL 18.01.2012 *system 12-050

Utvidet register for karakterkonvertering xml. Konverterere nå også utgående URL. Utvidet databasefil PEDIFXMLRP. Brukes bare i moduler. FL 08.08.2012 *system 12-050

Konvertering av hex verdier under x'40 også i utgående meldinger. Benytter systemparameter syshex40 som for inngående for å trigge funksjon. PTJ 10.08.2012 *system 12-050

Feil i PPC. Ved kommentarlinjer først i XML kunne resten av filen bli ignorert. FL 15.11.2012 EDIFXMLPPC 13-316

Oppretter EDIF400DTA ved installasjon. FL 10.07.2013 CEDIFINST 13-316

Feil i konvertering til IFS file. Blanke byte på slutten av record kunne bli trunkert ved skriving til IFS. Ved bruk av IFS og *N EOF karakter, benytt 1024 som RCL. ola 17.07.2013 EDIFIFSGEN 13-316

Records med 0 i loggnumer i PEDILOG1. Gir i/o overhead ved xml generering. ola 01.10.2013 *system 13-316

Feil i installasjon når FTPADMIN ikke er installert på maskinen. ola 22.10.2013 CEDIFINST 13-316

Feil i XML preprosessor. Mistet data. Lagt inn nye logg og kontrollfunksjoner samt historikk for test slik at følgefeil ved senere endringer kan forhindres. JB 28.02.2014 EDIFXMLPPC 14-038

Små justeringer i CGI. FL 28.02.2015 CGI 15-057

EDIFACT Inhousefile utvidet. fl 15.01.2015 *SYStem 15-085

XML utgående. Støtte for binære vedlegg kodet i BIN64. Utvidet XML inhouse filer. PTJ 01.12.2015 *SYStem 15-320

EDIF unpack. Feil oppstod når det lå data etter siste UNZ som ikke var gyldige EDIFACT segmenter. Eks. SIGILL data. PTJ 10.01.2017 EDIFUNPACK 17-xxx

JSON tilpasninger. PTJ 10.01.2017 *SYStem 17-xxx

PNBRCNT uniqie og force PTJ 27.06.2017 *SYStem 17-xxx

Fix buf EDIFXMLPPC . Ved full buffer og en tag ble delt på 2 records kunne tag med undertag bli satt sammen til en tag som gjorde at IH file ble feil. PTJ 08.01.2018 EDIFXMLPPC 19-017

JSON IFS output håndterer nå alle CCSID vha pgm FTPADM400/CFACVCCSID PTJ 08.01.2018 EDIFJSOGEN 19-017

XML IFS output håndterer nå alle CCSID vha pgm FTPADM400/CFACVCCSID PTJ 08.01.2018 EDIFXMLGEN 19-017

EDI IFS output håndterer nå alle CCSID vha pgm FTPADM400/CFACVCCSID PTJ 08.01.2018 EDIFIFSGEN 19-017

Utvide datafelt i JSON og XML til 2560 byte PTJ 17.02.2018 *SYSTEM 19-048

Endret ruine for IFS directory søk. Benytter standard OS rutine men generer samme format som gammel rutine for kompatibilitet. Sort create date, navn PTJ 27.03.2019 RTVIFSINF+SECLIB

Siste release er FL 17.02.2019 19-075
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