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README B16b – NIEUW & verbeterd – d.d. december 2019 
  

 

 

- Verplaatsen administratie 

Bij het verplaatsen van de administratie naar een andere map wordt voortaan ook de eventueel aanwezige 

bankkoppeling aangepast. 

 

- Betalen via CASHapp 

Met de CASHapp kunnen betalingen weer direct naar de bank worden verzonden. Beschikbaar voor 

Rabobank, ING en Bunq.  

 

- Betaaladvies 

Wanneer bij de relatie via F7 (deel 2) bij ”Eigenschappen” een ”B” is ingevuld dan worden diens 

inkoopfacturen niet in het betaaladvies meegenomen. Dit kan nu per inkoopfactuur worden overruled door 

in het inkoopboek met F6 (extra) de “Code betaalopdracht” op “Ja” te zetten. 

 

- Aanmaanrobot 

De aanmaanrobot is nu ook beschikbaar voor de module Compact Pro. 

 

- Onderhoud medewerkers 

De betreffende afdeling kan nu via een dropdown box worden geselecteerd. 

 

- Verplicht Fiatteren 

Deze werkwijze is nu beschikbaar voor alle financiële modules. 

 

- Periode regel CASH facturering 

Bij een periodieke factuur is er de mogelijkheid om de periode af te drukken. Deze regel met de periode 

werd voorheen alleen in het Nederlands afgedrukt. Nu is ook de optie toegevoegd dat deze in het Engels, 

Duits, Spaans, Italiaans of Frans wordt afgedrukt. De juiste taalcode moet dan bij de relatie ingevuld zijn. 

 

- WKR-rapportage 

De vrije ruimte wordt per 01-01-2020 verhoogd naar 1,7% van de fiscale loonsom van het betreffende 

kalenderjaar. Voor het deel van de loonsom boven de € 400.000. blijft het percentage 1,2%. Dit is aangepast 

in de functie WKR rapportage. 
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- Viewer UBL inkoop 

Ook via de meewerkfunctie is deze informatie voortaan beschikbaar. 

 

- Afsluiten boekjaar 

Indien bij het afsluiten van een boekjaar nog een saldo wordt gevonden op de grootboekrekening Uitzoeken 

UBL en/of Uitzoeken en/of Uitzoeken CASHapp dan wordt voortaan gevraagd of u toch wilt doorgaan met 

afsluiten, anders wordt de functie beëindigd. 

 

- Status UBL verkoopfacturen 

Bij het afwijzen van facturen kan worden gekozen voor PDF archiveren of PDF verwijderen. Indien er gekozen 

is voor archiveren dan wordt de PDF in het archief opgenomen. 

 

- Import Microloon 

Deze import is nu beschikbaar voor alle financiële modules. 

 

LOGISTIEK 

- Opvragen Afleveradressen via de API 

Voor de koppeling met andere software zijn er voortaan aparte velden voor straat, huisnummer, toevoeging, 

postcode en plaats. 

 

- Export artikel naar 2BA 

Voor de export van artikelstamgegevens is het nieuwe PAB formaat toegevoegd. Dit formaat is bestemd voor 

een koppeling met het 2BA (Bestand Beheer Artikelen). Het 2BA houdt zich bezig met het beheren van 

uniforme artikelbestanden uit de installatiebranche met als uitgangspunt een uniforme classificatie- en 

communicatiestructuur die de Ketenstandaard ontwikkelt en onderhoudt. 

 

 

 

 

 


