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Forbedringer i denne version af SARA
Ændringsbeskrivelsen indeholder en oversigt over ændringer og fejlrettelser, der er lavet til
denne version af SARA.

Du kan nu have flere vinduer med SARA åbne samtidig
I Version 1.9 kan du nu have flere vinduer åbne i samme browser. Dette betyder at man kan
arbejde med forskellige ting i SARA på samme tid. Du kan altså nu åbne flere faner med SARA i
samme browser og du behøver kun at logge ind eller ud én gang. Så når du logger ud af SARA i et
vindue vil du samtidig logges af i de andre vinduer (også selvom man skulle have browseren
åben i flere vinduer).
For at SARA kan holde styr på de flere åbne vinduer, er et nyt parameter synligt i URL’en – f.eks.
https://sara.dk/?tabId=226179-27
Hvis dette parameter ikke er synligt kan det være nødvendigt at ”clear cache” i sin browser. Den
hurtigste måde at gøre dette på er ved at trykke CTRL+F5 (Windows).

Ny decimal separator og dato format til import og eksport
Der er kommet to nye indstillinger i importfunktionen:
- Decimaltegn
- Datoformat

Et decimaltegn kan enten være komma eller punktum. I praksis vil tegnet næsten altid være
komma (medmindre man importerer engelsksprogede data). Det er dog vigtigt, at tegnet er
angivet korrekt.
På samme vis kan datoformater være forskellige. Angiv derfor præcis det format, som de
importerede data benytter.
Bemærk, at begge indstillinger også kan benyttes i forbindelse med eksport til CSV. Har man
f.eks. brug for at konvertere et datoudtryk til ”dansk datoformat”, kan man ændre indstillingen i
forbindelse med eksporten.

I Søg og Erstat kan man nu selv vælge den rigtige
post, hvis navnet ikke er unikt
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Hvis der f.eks. er flere placeringer med navnet ”1”, er det nu muligt at vælge den korrekte 1placering, ifm. erstatningen.

Aktuel_placering.kontekst er nu synligt i oversigten.
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