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Uudet ominaisuudet 

Olemme toteuttaneet seuraavat uudet ominaisuudet 4.0.900.0 versioon. 

 Suoritteen haku hankeluettelon kaikista hankkeista selitekentän merkkijonon perusteella 

 Ryhmätunnuksien kopiointi näyttöön seulotuille suoritteille. 

 Hankeen eri julkaisuista merkit hankeluetteloon.  

 Tilalaskennan Digitoinnissa käytössä ruutumittaus. 

 Yleisten panoshinnastojen viennissä mahdollisuus valita tiedostoon vietävät hinnastot, mu-

kana siirtyy myös hinnaston nimi. 

 Sijaintiseula tulosteelle ”C300 Tarjouslaskelma (Excel)”. 

 Suoritteen ryhmätunnuskenttä mukaan suoritteiden vientiin ja tuontiin käytettäessä muo-

toa ”E01 Kustannuslaskelma (xls)”. 

Muutokset olemassa oleviin ominaisuuksiin 

Olemme toteuttaneet seuraavat muutokset oleviin ominaisuuksiin.  

 Digitointiin viimeisimmän laskentatavan muisti.  

 Ryhmätunnuksen selite näkyviin ryhmän valintapalkkiin.  

Korjatut ongelmat 

Olemme toteuttaneet seuraavat korjaukset.  

 Palautettaessa hanke .VRK muodossa hankeluetteloon, korvataan hankkeen valuuttatun-

nukset EUR, Eur, € tai E nykyisessä tietokannassa olevalla laskentavaluutalla. 

Tiedossa olevat ongelmat 

Ei tiedossa olevia ongelmia. 
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Aikaisempien välijulkaisujen ominaisuuksia 

TCM 4.0.802.0 -muutoksia 

 Lisätty yhteensopivuus SQL Server 2014 –version kanssa. 

 Lisätty tietokannan konvertointiin Tocoman tavoitelaskelmanimikkeistö, hankintojen oletus-

lajit ja vastuunimikkeet.  

 Lisätty hankkeen kopiointiin/varmuuskopiointiin mukaan hankintalajit ja vastuu-nimikkeet. 

TCM 4.0.800.0 -muutoksia 

 Muutettu tietokannan rakennetta TCM Tuotannonsuunnittelun uusien ominaisuuksien edel-

lyttämällä tavalla. 

TCM 4.0.600.0 -muutoksia 

 Muutettu tietokannan rakennetta uusien ominaisuuksien edellyttämällä tavalla. 

 Muutettu panosten etsintää hakupuun avulla siten, että jätetään huomioimatta jokerimerk-

ki-asetus, jos panosryhmä-kentässä on ehdon perässä jokerimerkki. 

 Lisätty Tulostusvalinta-ikkunan laajuustieto-seuloihin tyhjä valinta ensimmäiseksi pudotus-

listalle. 

 Korjattu virhe Yleisen panoshinnaston sisäänluvussa.  

 Lisätty suoritteen kopiointiin hankkeelta tooltip-tekstit. 

 Lisätty kyrillisen merkistön tuki.   

 


