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Technologické novinky ve verzi 1.9.10
V rámci verze 1.9.10 byla povýšená verze komponent DevExpress z 16.1.4 na 18.1.5 a s ohledem na
zrychlení práce s Uživatelskými sloupci se jejich zápis převedl z XML do datové podoby (samostatné
sloupce).
Před samotnou aktualizací doporučujeme provést zálohu databází a provozních souborů a v případě
neúspěšné aktualizace se vrátit pomocí této zálohy do původního provozuschopného stavu.
Naše firma je schopna poskytnout plnou součinnost s aktualizací a to jak prověření potřebných kroků
před samotnou aktualizací, tak i provedení všech úkonů v Money spojených s přechodem na tuto
verzi. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 549 522 502.

Uživatelské sloupce
Původní sloupec UserData byl ve všech systémových tabulkách ponechán a pouze přejmenován na
_UserData pro případné zpětné ověření hodnot a hladší přechod pro externí aplikace. Tento
přejmenovaný sloupec, který systém již nepoužívá, bude v příští technologické verzi v roce 2019 zcela
odstraněn. Z každého uživatelského sloupce vzniká automaticky v příslušné tabulce samostatný datový
sloupec.

1. Vlastník (Owner) u databází
Při aktualizaci na verzi 1.9.10 se v závěrečném kroku při přihlašování do agendy můžete setkat
s chybovou hláškou při aktualizaci uživatelských sloupců. Chybová hláška je způsobena tím, že na
vybrané agendě nemáte přiřazeného vlastníka databáze. Tento stav obvykle nastává při přesunutí
databází z jiných instancí a nedoplněním této informace, která tam při běžné instalaci a založení
databází je uvedena.
Kontaktujte svého správce, který zajistí
přidělení u všech databází vlastníka –
Owner
(Microsoft
SQL
Server
Management Studio – přes pravé
tlačítko nad databází Properties –
Files).
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2. Tiskové sestavy
Pokud máte Uživatelské sloupce vložené do vlastních Tiskových sestav, je třeba takové sestavy otevřít a
znovu uložit. Nejjednodušší cesta je vyhledat je v menu Agenda / Nastavení tiskových sestav a na každé z
nich pak otevřít kartu Explicitní definice dat. Tuto kartu pak již jen stačí uložit tlačítkem OK a poté
tlačítkem OK uložit i kartu Sestavy.

Jestliže máte do Explicitní definice dat vkládané vlastní dotazy na uživatelské sloupce, tak je potřeba tyto
dotazy překontrolovat a případně upravit do nového formátu.
Starý formát:
Select
UserData.value('/UserData[1]/NazevSloupce_UserData [1]',..
From …
Nový formát:
Select
NazevSloupce_UserData
From …
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3. Datové pohledy
Ze všech systémových pohledů byl odstraněn sloupec UserData. Jedná se zejména o pohledy pro E-shop
konektor (CSW_EObchod_XY), které tento sloupec UserData již neobsahují a v případě potřeby je nutné
vytvořit vlastní pohledy s přesnou definicí založeného uživatelského sloupce.
Pokud má firma již vytvořené vlastní pohledy, tak ty zůstanou aktualizací nedotčeny a je potřeba je
následně upravit ručně do nového tvaru.
Příklad:
Typický pohled CSW_EObchod_Artikl, již sloupec UserData neobsahuje, tedy doporučujeme vytvořit
pohled CSW_EObchod_Artikl_Userdata, kde bude minimálně sloupec ID = id katalogu a následně vlastní
sloupce NazevSloupce_UserData.

4. Import XML
Z pohledu struktury importního XML se tato technologická změna netýká a zasílané elementy mají stejný
tvar.
<NazevSloupce_UserData></NazevSloupce_UserData>
Pozor:
Některé starší agendy (5 a více let) mohou mít uživatelský sloupec ještě ve tvaru bez sufixu _UserData.
Takové uživatelské sloupce budou o tento sufix automaticky doplněny.

5. Importní tabulka System_XmlExchangeImport
Pokud používáte pro import XML (například Objednávky přijaté, Faktury vydané) importní frontu
využívají zápisy do tabulky System_XmlExchangeImport, tak je nutné ověřit a případně upravit samotný
zápis.
Pokud nebude ošetřeno, tak hrozí, že se nebude importní fronta plnit.
V rámci importu do této tabulky je pravděpodobně plněn i sloupec UserData hodnotou NULL. Tento
sloupec již neexistuje (je přejmenován na _UserData) a je potřeba v zápise tento údaj nejlépe již
neposílat.
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