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1. Inleiding
Sumatra I4 4.4
Op 14 september 2017 heeft Sumatra een nieuwe versie van haar rapportagetools gelanceerd, te weten
Sumatra I4 4.4. In dit document zijn de verschillen opgenomen tussen Sumatra I4 4.4 en 4.3.

Verschillen
In de volgende hoofdstukken is per product opgenomen wat de verschillen zijn. Belangrijke wijzigingen zijn:

Look-and-feel-aanpassingen
Nieuwe huisstijl
De Client is aangepast aangepast aan de nieuwe
huisstijl en er kunnen nieuwe kleurenschema’s
gebruikt worden in overeenstemming met de
nieuwe stijl.

Kleurenschema
In de Builder kan per bestand gekozen worden
welk kleuren schema gebruikt wordt.

Pie
In de Pie kunnen de labels en tooltips uitgebreid
worden aangepast.

3

Verschillenlijst Sumatra 4.4 vs 4.3

Tegels
Eindgebruikers kunnen zelf de module tegels en
databases in de gewenste volgorde zetten.

Emoji
Verbeterde Unicode/Emoji ondersteuning.

DataBars
In de CrossTable kunnen DataBars worden
opgenomen.
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Rechtenbeheer
Gebruikers kunnen geblokkeerd worden
Accounts kunnen nu eenvoudig tijdelijk geblokkeerd
worden zonder instellingen kwijt te raken.

Directe toegang tot Builder bestanden op de server
Gebruikers kunnen via de Builder toegang krijgen tot
dat-bestanden op de server zonder dat hiervoor een
Windows share benodigd is.
Web Manager Preview
Het is nu mogelijk om gebruikers en groepen te
beheren via een nieuwe web-based Manager.
De Web Manager is in preview, wat wil zeggen dat er
nog aanpassingen gedaan zullen worden en dat nog
niet alle I4 Manager functionaliteit beschikbaar is.

Builder
Suggesties
De Builder geeft tijdens het invoeren en wijzigen van
formules nu suggesties over de beschikbare velden,
tabellen, parameters en functies.
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2. Sumatra Client
•
•
•
•
•

Gebruikers kunnen nu met drag-n-drop het modules en databases naar wens organiseren.
Datum in SearchPanel in “immediate filter mode” geeft geen “out of range” resultaten meer.
Datum in SearchPanel ondersteunt nu Computed default van het type datetime.
“Selected” in SearchPanel werkt nu ook voor dynamische drop-down-list.
Windows-verificatie werkt nu met Microsoft Edge.
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3. Sumatra Builder
Algemeen
•
•
•
•

Editors komen automatisch met suggesties en help informatie.
Verbeterde Unicode/Emoji ondersteuning.
Verwijderen van Color Palette herstelt standaard waardes.
Op bestandsniveau een “Color Theme” toegevoegd om te schakkelen tussen de oude kleuren en de
nieuwe 4.4 kleuren.

Aangepaste componenten
•

•
•
•

•
•
•

CrossTable
o Tooltips kunnen aangepast worden.
o In een overzicht met alleen resultaten kunnen DataBars worden toevoegd in numerieke
kolommen.
o “Auto select” heeft nu ook een “first result” mode.
o “Auto select” vuurt nu een null constraint af als er geen resultaten zijn.
o Als waarde een exacte match heeft in Color Scheme, deze kleur gebruiken, ook als de andere
kleur transparant is.
o Nieuw “Theme color” color scheme.
o Nieuw “Blue” color scheme.
FilterDeck
o Nieuwe “Filter mode” eigenschap met de keuzes “StartsWith” en “Contains”.
SearchPanel
o Default query heeft nieuwe "Reset selection on incoming constraint" eigenschap.
Pie
o Label en tooltip kunnen aangepast worden.
o #{pie\percentage} en #{pie\color} parameters zijn beschikbaar in label en tooltip.
o Het is nu mogelijk om meerdere velden op te vragen.
o Alle velden worden als parameters toegevoegd.
o Negatieve waardes worden als positief weergegeven.
o “Top” eigenschap toegevoegd.
Timer
o “Interval in minutes” ondersteunt nu fractionele waardes.
Client Cache
o De [NOT] IN operator wordt nu ondersteund.
Link anchor
o “Copy as Link” toegevoegd aan rechtermuisknop menu.

7

Verschillenlijst Sumatra 4.4 vs 4.3

4. Sumatra Server
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De server is nu installeerbaar als 64-bit service.
WebClient bindings zijn optioneel (dwz. server kan nu draaien zonder WebClient).
TEXTIMAGE() ondersteunt kleuren Emoji.
SYS\TABLES heeft nu een “pkcount” kolom (met het aantal velden in de Primary Key).
SumatraService.exe.config “css-4.3” instelling hernoemt naar “css-4.4”.
Voor nieuwe installaties is de “sa” gebruiker standaard geblokkeerd.
Ondersteuning voor licenties met “named users” naast “concurrent users”.
SQL Server 2005 wordt niet meer ondersteund.
SQL Server “date” wordt nu gebruikt voor datum in where clause, waardoor jaartallen < 1753 nu
werken.
Datum optellen/aftrekken werkt nu voor de hele range 0001-01-01 t/m 9999-12-31.
Week berekening werkt nu voor de hele datum range 0001-01-01 t/m 9999-12-31.
Alleen bekende (door server gebruikte) tabellen worden geladen uit “sysdb” folder.
Verbeterde beveiliging voor gebruiker die inloggen met Sumatra authenticatie.
DBTABLEPATHTABLE('$RANGE$') geeft nu het juiste resultaat.
SYS\[DATASOURCE] tabel is standaard verborgen.
De meeste ENGINE datasource tabellen/views zijn niet meer beschikbaar voor rapportages.
“Legacy” Exact Globe views zijn verborgen (dwz. niet zichtbaar in de metadata).
o VBTW, BTWAFTEDRAGEN, BTWTEVORDEREN, VRDORDER, VRDWERK, EVONTK, EVONTS,
BOEKING, BOEKINGKOP, BOEKINGSUB, ORDER, ORDERKOP, ORDERSUB, FAKTUUR,
FACTUURKOP, FACTUURSUB, URENBOEKING
String vergelijkingen (>, >=, <, <=) negeren nu spaties aan het einde van de string.
Probleem verholpen met COUNT().
Probleem verholpen met Data Model Editor views die eindigen met commentaar.
Problemen verholpen met ROUND() functie.

Nieuwe / uitgebreide functies
Tekst functies
Functie
TEXTENCODE(value, encoding)
TEXTDECODE(value, encoding)
URLESCAPE(value)
URLUNESCAPE(value)
Datum functies
Functie
DATEADD(nonweekend, aantal, datum)
Overige functies
Functie
IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin')
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Omschrijving
Converteer de opgegeven tekst naar bytes via de gespecificeerde
tekst-encoding.
Converteer de opgegeven bytes naar tekst via de gespecificeerde
tekst-encoding.
Converteer de opgegeven tekst voor gebruik in een URL
parameter.
Converteer de gecodeerde URL parameter terug naar de
opspronkelijke tekst.

Omschrijving
Tel het opgegeven aantal dagen op bij de datum en sla daarbij de
weekeinden over.

Omschrijving
Test of de gebruiker de sysadmin rol heeft.
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5. Sumatra Manager
•

•
•

Het CLSID van de MMC-Snap-in is aangepast: Indien in een Group Policy is opgenomen dat gebruikers
de I4 Manager mogen starten, dient deze ID te worden bijgewerkt naar de waarde 6E067788-5CD24403-9DEE-4792F9BEA0D5
Gebruikers kunnen geblokkeerd worden.
Gebruikers kunnen toegang krijgen tot dat-bestanden op de server (via de Builder).

6. Sumatra Data Model Editor
•

CLIENT datasource type is verwijderd.

7. Setup
•
•
•

Server is nu installeerbaar als 64-bit service.
Er wordt een waarschuwing gegeven als er gebruik wordt gemaakt van “legacy” datasources (Exact
DOS, Exact Globe DOS, Exact Enterprise SQL, Exact Globe 2000)
Bij upgrade van een 4.3 installatie wordt de “classicLoginUI” instelling in SumatraService.exe.config op
“true” gezet indien er gebruikt gemaakt wordt van een aangepaste achtergrond (op server niveau) of
een custom css bestand.

Sumatra Software b.v.
IJssel 31
2491 BW DEN HAAG
tel.: +31 70 514 4 514
e-mail: info@sumatra.nl
www.sumatra.nl

9

Verschillenlijst Sumatra 4.4 vs 4.3

