README B17a – Verder verbeterd – d.d. april 2020

-

Afdrukken factuur (pro-forma) met Facturering
De bijlage die aan een artikelregel is gekoppeld wordt nu ook op de pro-forma getoond.

-

Contantbon via CASHapp
Als er een omzetgrootboekrekening wordt gekozen dan wordt het omzetbedrag voortaan credit geboekt
nadat u CASHWeb afsluit.

-

Gebruikersprofielen
De keuze U1 voor het niet automatisch installeren van CASHWin updates is weer toegevoegd voor de
betreffende gebruiker.

-

Bankenkoppeling CASHWin
Bij het aanmaken en wijzigen van een bankenkoppeling wordt voortaan gecontroleerd of de CASHWebcredentials (indien ingevuld) correct zijn ingevuld.

-

Onderhoud gebruikersprofielen
Bij het aanmaken en wijzigen van een gebruikersprofiel wordt voortaan gecontroleerd of de CASHWebcredentials (indien ingevuld) correct zijn ingevuld.

-

Exporteren ASCII
Het is nu mogelijk om de RGS tabel met gekoppelde grootboekrekeningen te exporteren en in een andere
administratie in te lezen. Indien alleen voor het exporteren van RGS tabel wordt gekozen dan wordt de vraag
gesteld welke versie van RGS dient te worden geëxporteerd. Leeg betekent alle versies van RGS.

-

Onderhoud formulieren
Indien gewenst kunnen voortaan alle prijzen in de formulieren worden afgedrukt met punten tussen de
duizendtallen. Dat kan met een vinkje in het formulier bij de instellingen voor de body. Daar kan worden
aangegeven dat de prijzen met punten tussen de duizendtallen afgedrukt moeten worden. Bij de
totaalbedragen gebeurde dit al wel standaard.
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-

Instellingen CASHapp
Als grootboekrekening Uitzoeken 6 posities lang is, dan wordt voor de standaardrekening Uitzoeken APP de
A als zesde positie gebruikt in plaats van achteraan toe te voegen.

-

Dagboekcode met Euro teken
Een dagboekcode met een euro teken in de dagboekcode is nu weer te selecteren in de dropdown boxen in
de overzichten.

Logistiek
-

Onderhoud formulieren
Voortaan kunt u de opmerking die is ingevuld bij de in- en/of verkooporderregels op de orderformulieren
afdrukken.
Het is nu mogelijk om de GLN (Global Location Number) in de kop van de orderformulieren en op de
artikeletiketten te selecteren.

-

Verkoop- en inkoopstatistiek
Het is nu mogelijk om bij de inkoop- en verkoopstatistiek een vinkje te zetten zodat deze bij het verwerken
van de inkoop- of verkoopfactuur direct bijgewerkt wordt. Het was al mogelijk om dit algemeen in te stellen,
maar dan werden alle statistieken bijgewerkt. Als u nu bij 1 statistiek een vinkje zet dan worden alleen de
statistieken met een vinkje automatisch bijgewerkt. Nadat u het vinkje heeft gezet, is het noodzakelijk om
deze statistiek handmatig op te bouwen voor een correcte beginstand.

-

Servicebon
De weergave van de omschrijving van de gebruikte machine is verbeterd.
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