Een nieuwe versie Change_Field, ChaF
door Wim Nelis, Emmeloord
Het programma Change_Field is intussen 5 jaar oud, maar wordt nog veel gevraagd. Ook worden nog
zo nu en dan nog extra mogelijkheden gevraagd, die in een aantal gevallen gerealiseerd kunnen
worden. Zo is ook versie 2.7 van ChaF ontstaan.
Change_Field is een uitvoer programma dat geen uitvoer maakt, maar één veld in alle geselecteerde
personen of relaties wijzigt. De nieuwe waarde voor het te wijzigen veld is een opgegeven (constante)
waarde, de inhoud van een ander veld van dezelfde persoon of relatie, of het resultaat van een
zogeheten VTX functie.
In de nieuwe versie van ChaF zijn een paar, relatief kleine veranderingen aangebracht:
• Voor elk van de drie bovengenoemde mogelijke bronnen van een nieuwe waarde zijn nu dezelfde
mogelijkheden om de oude waarde en de nieuwe waarde te combineren. In elk van die drie
gevallen kan een deeltekst worden vervangen, het gehele veld worden vervangen of aan het veld
worden toegevoegd.
• Het record nummer kan (en kon) niet gewijzigd worden, maar het mag nu wel als bron voor de
nieuwe waarde gebruikt worden.
• Als een memo-veld naar een vensterveld wordt gekopieerd, zal uitsluitend de eerste regel worden
gekopieerd. ChaF geeft dan een waarschuwing.
• De behandeling van spaties is iets veranderd. Pas op het laatste moment worden de naloop spaties
verwijderd. Dit betekent dat in sommige gevallen deze versie van ChaF anders met spaties omgaat
dan de voorgaande versies.
De nieuwe versie van ChaF is, als vanouds, gratis via e-mail te verkrijgen. Als u een e-mail stuurt naar
nelis@nlr.nl, met als onderwerp "PRO-GEN 3.0B CHAF27" (zonder de aanhalingstekens) wordt
ChaF voor PRO-GEN 3.0b opgestuurd. Als u het wilt gebruiken met PRO-GEN versie 3.0a geef dan
als onderwerp "PRO-GEN CHAF" op, wederom zonder de aanhalingstekens.
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