Navngivne PDF-udtræk
Det har længe været et ønske, at udtræk fra Mastra (kMastra/iMastra) kunne blive navngivet bedre - indtil nu har
det været sådan, at udtrækkene alle blev navngivet med noget systemteknisk som osa.rapkoe_pkg.batch_gen,
og man kunne, alt efter browsertype og indstillinger, risikere at PDF-erne overskrev hinanden, hvis man forsøgte
at have flere udtræk på skærmen samtidig.
Der er nu etableret en løsning, som langt hen ad vejen kan løse disse problemer - men løsningen er stærkt
browserafhængig, hviket dette dokument vil forsøge at beskrive nærmere.
Aktivering af navngivne PDF-er
Inde under System/Profil er der mulighed for at tilvælge Navngivne PDF'er

Navngivning
Hvis udtrækket kun indeholder én rapport-type (det vil altid være tilfældet i kMastra), udgør en forkortelse for
rapporttypen første del af navnet.
Hvis udtrækket kun indeholder snit med samme sted-id, udgør sted-id'en anden del af navnet.
Tredje del af navnet udgøres af et løbenummer.
Hvis der er tale om flere rapporttyper og flere sted-id'er i udtrækket, vil første del af navnet være brugerens
initialer.

Browserafhængigheder
Mastra understøtter 3 browsere - Firefox, Chrome og Internet Explorer.
Firefox
Her virker funktionaliteten fint - man skal dog sørge for, at PDF'en bliver åbnet med det fritstående program
Adobe Acrobat (eller lignende), og ikke med et tilføjelses-program i Firefox. Det sikrer man sig på følgende
måde:

Aktiver Indstillinger, og under indstilliger vælges Programmer

Ud for "Portable Document Format (PDF)" skal man vælge "Brug Adobe Reader (standard)".

Med disse indstillinger vil PDF'erne åbne automatisk i Adobe Reader, og være navngivet som ovenfor beskrevet.

Chrome
Hvis man har valgt at køre med navngivne PDF'er, vil et udtrækket ende med at ligge som et link i nederste
venstre hjørne, eller i et download katalog. Styringen af funktionaliteten sker via adresselinjen chrome://plugins der er mulighed for at Enable/Disable Chrome's indbyggede PDF-viewer, og mulighed for at gøre den Always
allowed.
Under alle omstændigheder ser det ud til at kræve et "klik" mere for at åbne en PDF-rapport med optionen
"Navngivne PDF'er" valgt end uden.

Internet Explorer
Her vil der komme 2 dialog-bokse op,

f.eks.

hvor man skal klikke ”Gem”, og derefter

hvor man så kan klikke ”Åbn”. Her skal man altså klikke 2 gange mere med optionen valgt end uden – til
gengæld får man fornuftigt navngivne PDF’er, og man kan have flere PDF’er åbne samtidig.
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