Endringer i ISY Beskrivelse 9.5 og ISY Linker 9.5
Rettelser av feil i programmet
- Rettet feil på komprimert endrings utskrift slik at forside blir med
- Rettet feil med NS 3459 eksport hvor feil versjonsnummer ble med, slik at brukerne ikke fikk importert
.XML filen i ISY Byggoffice
- Oppdatert NS 3459 liste over ulovlige tegn
- Rettet feil med kopiering av egendefinerte prosesser internt på prosjekt og mellom prosjekt
- Rettet andre mindre feil i programmet rundt konvertering, autovariabler og utskrift

NS 3459 oppsett i eksport
- Oppdatert slik at det er mulig å lagre NS 3459 eksport oppsett i Linker filer

Volume Serial Number i programmet
- Både i ISY Beskrivelse og ISY Linker kan brukerne nå finne sin maskin id under Hjelp->Om ISY
Beskrivelse/ISY Linker

Ny prosessdatabase følger med programmet
- Ved nedlastning av 9.5 følger nå Prosessdb 201502 med. Det samme gjør ny mal fra SVV.

Demo modus fjernet i ISY Beskrivelse
- Programmet støtter ikke lenger demo modus. For å teste ut/ se på ISY Beskrivelse så må brukere nå ta
kontakt med NOIS support for å bestille tid for demo med konsulent.

ISY Linker PLUSS på nytt lisenssystem
- ISY Linker PLUSS er nå på samme lisenssystem som ISY Beskrivelse og ISY Calcus.
Frem til februar 2016 ble ISY Linker PLUSS solgt som en enbrukerlisens. Vi ble oppmerksomme på at
flere og flere brukte enbrukerlisensen i et servermiljø. For å kunne offisielt tilby ISY Linker PLUSS lisens
på server, så måtte programmet over på nytt lisenssystem. Nå kan brukerne velge mellom
enbrukerlisens av Linker PLUSS som er låst til en maskin eller en serverlisens som er flytende (flere kan
nå lisensen i firmaet når de har behov for PLUSS). ISY Linker gratisutgaven fortsetter som før.

Filbytte
- Flexdll2.dll benyttes ikke lenger. Flexservice_Win32.dll brukes. Denne autoregistrerer nå på maskinen.

