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-

Her-matchen bankmutaties
Na het her-matchen van de betalingen werd de (gewijzigde) omschrijving overschreven met de tekst uit het
afschrift. Dit gebeurt nu alleen als de omschrijving in de boekregel leeg is.

-

Matchen bankmutaties
Na het matchen van het laatste boekstuk kunnen de wijzigingen eerst nog rustig worden bekeken. Pas na
[Esc] wordt het scherm afgesloten en teruggegaan naar het selectiescherm.

-

Verwerken postbus
Indien een factuur een datum heeft die buiten de min/max periode ligt, dan kan nu een andere periode
worden gekozen.
Als bij een onbekend factuurnr het nieuwe stuknr al bestaat als factuurnummer bij dezelfde klant dan
worden de eerste 2 cijfers van het factuurnr(=stuknr) vervangen door de code van het boekjaar.

-

Versturen UBL via Digipoort
Het UBL bestand kon het OB-nummer én het KvK-nummer bevatten. Nu bevat het UBL bestand het KvKnummer. Mocht het KvK-nummer niet zijn ingesteld, dan zal het bestand het OB-nummer bevatten.
In het veld BaseQuantity stond het totaal aantal van de orderregel, dit moet echter de prijs per zijn. In de
module facturering staat deze standaard op 1. In de module handel staat hier de waarde van het veld prijs
per van het artikel.

-

Integriteitscontrole dagboeken
Aan de functie integriteitscontrole dagboeken is nu ook de controle toegevoegd of alle grootboekrekeningen
in de dagboekmutaties ook aanwezig zijn als stamgegeven.
Als bij de controle wordt gekozen voor de N bij eventuele fouten herstellen dan komt dit op het overzicht te
staan. Zo nodig kunnen de ontbrekende stamgegevens worden aangemaakt via de functie Onderhoud
grootboekrekening.

-

Kopieer formulier met vertaalde teksten
Bij het kopiëren van een formulier in de blok methode, worden voortaan ook vertaalde kop- en slotteksten
overgenomen.
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-

Cockpit CRM
Indien er een medewerker gekoppeld is aan de gebruiker waarmee de administratie wordt geopend, dan kan
die gebruiker alleen de gegevens van zich zelf opvragen in de Cockpit CRM. Door eigenschap “M” aan deze
functie (S680) toe te kennen in Onderhoud functie eigenschappen wordt, nadat het overzicht is opgevraagd,
alsnog om een medewerker gevraagd. Indien deze vraag leeg wordt gelaten, worden alsnog de gegevens van
het gehele bedrijf getoond.

-

Signalering voor OB aangifte
Het is nu mogelijk om in te stellen wanneer er een signalering volgt voor een OB aangifte. Standaard komt er
een signalering 14 dagen voor de uiterste datum dat de aangifte mag worden ingestuurd. U kunt zelf het
aantal dagen instellen in de OB/ICP-parameters of in de Setup bij Instellen kantoorgegevens voor alle
administraties.

-

WKR-rapportage
Vanaf 2021 wordt de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 uitstijgt,
verlaagd van 1,2% naar 1,18%.

-

Overzicht dagboekmutaties
In het dagboekoverzicht werd in sommige situaties niet de volledige omschrijving getoond. Dit is verholpen.

-

E-port import
Bij een succesvolle import van een E-portbestand bleef toch het fout log bestand bestaan. Dit wordt nu altijd
achteraf verwijderd bij een succesvolle import actie.

LOGISTIEK
-

Muteren serienummer per artikel
Muteren van actuele serienummers per artikel is nu mogelijk in een onderhoudstabel. Selecteer eerst de
artikelcode. Per serienummer wordt een mutatieregel gemaakt. Alleen serienummers met een positief saldo
zijn actueel. Historische serienummers zijn niet te muteren.
Activeer per serienummer de gewenste actie en vul de te muteren rubriek.
A = muteer het Aantal
S = muteer het Serienummer
D = muteer de houdbaarheidsDatum
V = vervallen van het serienummer (verwijder de historie van het geselecteerde nummer)
0 = Geen actie.
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Sluit het scherm met [Esc] en beantwoordt de verificatievraag.

-

Verwerken voorraadmutatie met meer controles
Bij het verwerken van een voorraadcorrectie wordt nu automatisch het scherm Controle voorraadmutatie,
waarmee de oude en de nieuwe waarde vergeleken kan worden, geopend. Sluit het controle scherm met
[Esc] en verwerk daarna definitief. Als door de voorraadcorrectie de GIP (Gemiddelde InkoopPrijs) van de
voorraad wijzigt, dient de mutatie bevestigd te worden met een verificatievraag.

-

Verkooporder crediteren
Als wordt gekozen voor een nieuwe verkooporder dan kan ook de betaalwijze worden gewijzigd, en via een
vraag is het mogelijk om meteen de nieuwe of gewijzigde verkooporder te muteren en/of af te drukken.

-

Submenu historie (Service & Onderhoud/Productie)
Het is nu mogelijk om de documenten op te vragen die aan artikelen, relaties, in- en verkooporders,
klachten, dossiers en/of contracten zijn gekoppeld met de functie Onderhoud documenten.
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