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Nr.

Wijziging

Omschrijving

1.

Algemeen

De snelheid van ProMISe is aanzienlijk vergroot. Dit is merkbaar bij opstarten, maar ook bij de weergave van complexe
tabellen of bijvoorbeeld bij het uploaden/downloaden van documenten in de Secure Download Facility.
De export van tekst items naar SPSS is sterk vergoot (tot 16K tekens).
De browser configuratie is veiliger en eenvoudiger geworden: Active‐X en VB‐script instellingen zijn niet langer nodig om
ProMISe te gebruiken.
Als gevolg van de aanpassing van de source code om toe te werken naar een browseronafhankelijke versie van ProMISe,
zijn hier en daar verschillen ontstaan in de lay‐out of in de manier waarop ProMISe dingen afhandelt. Zo blijven nu bij
grote rapporten de headers van kolommen staan en ook bij scrollen naar rechts in een heel breed rapport, blijven de
identificerende variabelen aan de linker kant in beeld.
Enkele wijzigingen die een andere handelwijze van de gebruiker vereisen, worden hieronder apart beschreven.

2.

Wijzigingen in de opstart van ProMISe

ProMISe start niet meer automatisch full‐screen op.

Deze melding verschijnt bovenaan het scherm. De knop zelf is zichtbaar rechts bovenaan, bij de andere knoppen. Het
wordt dringend geadviseerd deze knop te gebruiken. Het gevaar van niet‐full‐screen werken, is namelijk dat men per
ongeluk iets kan intypen in de address‐bar en daarmee zou de sessie (en dus ook nog niet gesavede data) verloren
kunnen gaan.
Het full‐screen werken is te allen tijde op te heffen door op Escape te drukken.
NB: De fullScreen modus kan in lagere versies dan IE10 alleen aangezet worden door op F11 te drukken. Om full‐screen
werken op te heffen dient dan nogmaals op F11 gedrukt te worden.
Na opstart draait ProMISe in een nieuwe tab en niet meer in een nieuw window. Bij opstart van een webform dat
embedded is in de inlogpagina verandert er niets, maar bij opstart van niet‐embedded webforms, worden deze
opgestart in dezelfde tab, waardoor de logonpagina vervangen wordt door het webform.

3.

Snelle en makkelijke conversie naar Excel of
Word van data met Excel‐ of Word‐
symbooltje

Op verschillende plekken in ProMISe zijn nu een Excel‐ en een Word‐symbooltje aanwezig (bijv. onderaan de data entry
index en onder een report). Hiermee is de output heel snel en gemakkelijk te kopiëren naar Excel of Word. Vaak is
gebruik van de printer‐knop dan niet meer nodig.

De gebruikelijke keuze wordt gegeven om het bestand op te slaan of te openen.
Kies hiertoe “Save” of “Save as” als de browser met onderstaande melding komt. Daarna kan op “Open” gedrukt worden
en dan verschijnt het rapport in het gekozen programma (Excel of Word):

NB: men kan ook eerst het bestand openen (waardoor Excel c.q. Word start) en daarna binnen Excel resp. Word het
bestand bewaren via “Save as”. Dit heeft als voordeel dat het bestand eerst op juistheid gecontroleerd kan worden
alvorens het te bewaren op de eigen PC.
NB: Excel zal bij het openen van het bestand een waarschuwing geven dat de inhoud niet overeenkomt met de extensie
(.xls) van het bestand. Dit is normaal omdat het bestand eigenlijk een XML file is. Dit is door alle browser fabrikanten
afgedwongen en kan niet vermeden worden.

4.

Conversie naar Excel of Word via printerknop
gewijzigd

Wanneer via de printerknop gekozen wordt voor conversie naar Excel of Word van bijvoorbeeld een rapport, dan levert
klikken op de Excel‐ of Word‐knop niet meer op dat het betreffende programma wordt opgestart, maar wordt het
bestand op de Server gemaakt en de browser automatisch gevraagd het te downloaden.

Ook nu krijgt men de keuze het bestand te openen of te saven :

Let op: het output‐scherm kan nu handmatig gesloten worden mbv de daarvoor bestemde link, bovenaan in het output‐
scherm:

5.

Log report van één item is tot de geladen case
te beperken.

Met behulp van een quick report kon de modification log van één item opgevraagd worden. De optie “apply current
record filter” die bij frequency tables en columnar lists gebruikt kan worden, heeft nu bij een quick report van de ‘log of
modifications’ de functie erbij gekregen dat de log beperkt kan worden tot de case die op dat moment geladen is.

6.

Optie verwijderd bij emailen vanuit ProMISe

De optie “Attach screen dump” is om veiligheidsredenen verwijderd:

