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Inleiding
Sumatra 2022
Sumatra heeft een nieuwe versie van haar rapportage en WebUren tools gelanceerd, te weten Sumatra 2022. In dit document
zijn de verschillen opgenomen tussen Sumatra 2022 en Sumatra 2021.

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

Nieuw database type
Het is nu mogelijk om Excel files (.xlsx) te importeren en
onderhouden als database via de WebManager.

Look-and-feel-aanpassingen
Sumatra Builder/Client
Nieuwe module icoontjes beschikbaar

Pie
Donut type beschikbaar
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Gauge
Style Bullet beschikbaar

Overige aanpassingen
Data Model Editor
Uitcommentariëren van meerdere regels is mogelijk met de
toetsencombinatie Ctrl-K + Ctrl-C.
En om meerdere regels van de view te ontcommentariëren
kan dat met behulp van de toetsencombinatie Crlr-K + Ctrl-U

Internet Explorer
Officieel support voor Internet Explorer vervalt, behalve voor
de WebManager op Windows Servers.
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Algemeen
•
•

De mogelijkheid om Excel files (.xlsx) te uploaden/onderhouden als database (alleen beschikbaar voor Universal of
Enterprise licenties).
Officieel support voor Internet Explorer vervalt, behalve voor de WebManager op Windows Servers.

Sumatra Builder
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe module icoontjes beschikbaar o.a. met Sumatra logo.
Overal waar een tabel kan worden ingegeven/geselecteerd is er voor het veld een button beschikbaar om tabel te
selecteren en achter het veld een button beschikbaar om de Field Editor te openen.
Nieuw menu om Metadata taal te selecteren. Deze wordt bewaard in de registry.
De functies: DownloadData en DownloadString hebben nu een 3e argument.
Builder maakt nu gebruik van het op Edge gebaseerde WebView2 component in plaats van het Internet Explorer
component.
Er is een zoekfilter beschikbaar boven de modules om een module te zoeken.
Nieuwe functies: Nav_Decompress() en ImageFit().
Mogelijk gemaakt om te debuggen via WebView2 F12 developer console wanneer de tracer aan staat.
Een nieuwe .dat file start gelijk met een nieuwe module.
Bij een nieuwe module of .dat file wordt gelijk de boomstructuur opengeklapt getoond.
Mogelijkheid om met Ctrl-A alle velden te selecteren in de Field Editor.
Wizards zijn uit het menu verwijderd en komt ook niet meer na voren bij het aanmaken van een nieuwe module.

Aangepaste componenten
•

•
•
•

Resource table
o Er staat een guid achter de resource table om het onderscheid tussen gelijknamige resource tables te
kunnen zien.
Link/Link anchor
o Link parameters hebben nu een bovenliggende node in de boomstructuur om makkelijker te kopiëren.
CrossTable
o Optie om de tekst te wrappen bij een vaste cel breedte zodat de tekst verder gaat op de volgende regel.
Graph
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•

•

o
o
Gauge
o
o
o
Pie
o

Graphtype “Stacked bar” toont de totalen zodra gehovered wordt.
De optie om X-as en Y-as te wisselen zodat de bars horizontaal worden getoond.
Nieuwe types gauge beschikbaar: Bullet en Retro.
Er is nu de mogelijkheid om een reference value in te geven en deze waarde te tonen.
Deze reference value heeft een instelbare tooltip om meer informatie te geven.
Nieuwe stijlen beschikbaar voor de Pie: Donut en Ring.

Sumatra Server
•

Met behulp van de instelling ‘css-5.3 kan een custom stylesheet worden toegepast op de Sumatra Client. De instelling
‘css-5.2’ is vervallen.

Sumatra Data Model Editor
•

Verbeterde (weergave) meldingen.

•

Verbeterde zoekfunctie; zoeken vanaf de huidige positie.

•

Ondersteuning Excel (.xlsx) database type; mogelijkheid om views hiervoor toe te voegen en beperkt gebruik te
maken van subtypes. Het type wordt niet getoond waar deze niet van toepassing is.

•

Exact Synergy subtype toegevoegd voor MSSQL databases.

•

Wacht cursor toegevoegd bij het querien van fields en foreign keys.

•

Mogelijkheid om alle velden te selecteren bij “Select fields” met behulp van de toetsencombinatie Ctrl-A.

•

Mogelijkheid om gedeelte van de view uit te commentariëren met behulp van de toetsencombinatie Crlr-K + Ctrl-C.

•

Ontcommentariëren is mogelijk met de toetsencombinatie Ctrl-K + Ctrl-U.

•

Waarschuwing wanneer er views of tabelnamen zijn met dezelfde naam.

Setup
•

Het is mogelijk om de WebManager te openen vanuit de setup.

•

Het is mogelijk om de shortcuts voor de WebManager nu via de setup toe te voegen.

•

Bij de setup stap “HTTP Server Setttings” wordt nu ook een url zonder / aan het eind geaccepteerd.
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•

Het is niet meer mogelijk om de WebClient for IIS en de Sumatra Manager in een instance te installeren anders dan
de default instance. Tenzij deze reeds was geïnstalleerd.

•

De Sumatra Manager tool wordt niet meer standaard geinstalleerd.

Sumatra WebManager
•
•
•
•
•
•

De mogelijkheid om Excel files (.xlsx) te uploaden/onderhouden als database (alleen beschikbaar voor Universal of
Enterprise licenties).
De rolnamen zijn gewijzigd van …Manager naar …Administrator.
System administrator is hernoemd naar Sumatra administrator.
Custom query access is nu mogelijk.
Boodschap dat je de browser kan opstarten als administrator is gewijzigd in dat je de Sumatra setup opnieuw kan
runnen om de WebManager op te starten.
Op de welkomspagina van de Sumatra setup is er een link beschikbaar om de WebManager te openen.
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