README B18a – Verder verbeterd – d.d. oktober 2020

-

Aangifte suppletie via Pinkweb
Het is nu ook mogelijk om een suppletie aangifte via Pinkweb te versturen.

-

Onderhoud periodieke boekingen
In Aantal rubriek werd een decimaal te veel getoond. Dit is verholpen.

-

Facturen projecten
Tijdens het factureren kan een afwijkende periode van de factuurdatum worden opgeven waar de omzet op
geboekt dient te worden.

-

Export grootboeksaldi (API3.0)
Een export van de grootboeksaldi per periode aangevuld met de daaraan gekoppelde RGS codes kan worden
uitgevoerd met argument 211R|JJMM.

-

Export grootboeksaldi
Aan deze export zijn de RGS codes toegevoegd als hiervan gebruikgemaakt wordt.

Logistiek
-

Afdrukken verkoopformulieren
Er kan een kostenplaats worden ingevoerd bij een magazijn, zodat de omzet voortaan ook per magazijn kan
worden verbijzonderd.

-

Berekening aantal besteld verkooporderregel
Naast de mogelijkheid om door middel van lengte x breedte een oppervlakte op te geven, kan als extra
mogelijkheid de hoogte worden meegegeven, zodat een inhoud wordt berekend (Inhoud = lengte x breedte
x hoogte). U kunt dit instellen bij deel 2 van het betreffende artikel (Onderhoud artikel > F3 Deel 2). Kies bij
rubriek Verkoopeenheid voor Inhoud in cm of mm.

-

Volgnummers
Het inkoopfactuurnummer kan nu ook met een letter beginnen, waardoor het aantal mogelijkheden wordt
vergroot. Na nummer 999999 volgt dan A00001 en na A99999 volgt B00001, etc. Ditzelfde geldt ook voor de
pakbon, de ontvangstbon en het assemblagenummer.
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-

Rubriek E-mail adres op de kop van een inkoopformulier
In de kop van een inkooporder formulier wordt de rubriek E-mail ook gevuld als het formulier wordt geprint.

-

Factuur vanuit Servicebon met grbrek.Omzet per klant
Bij het aanmaken van de verkooporder vanuit een servicebon, wordt een grootboekrekening voor omzet nu
ook bijgelezen vanuit de stamgegevens van de klant. Dit betreft het rekeningnummer van de klant, rayon of
klantgroep.

-

Goederenontvangst/Pakbon
Het maximum aantal deelleveringen is uitgebreid naar 35.

2

