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README B18c NIEUW & verbeterd – d.d. februari 2021 
 

 

 

- Import Auditfile 3.2 

Een ontbrekende grootboekrekening wordt gevuld met de Uitzoekrekening, zodat de import toch door kan 

gaan. 

 

- Afschrijvingen 

Bij Soort activum 2-Onroerend goed wordt nu ook de restwaarde meegenomen in de berekeningen. 

 

- WKR-rapportage 

De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is ook voor 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. 

 

- Inkoopfacturen UBL 

Als de administratie in een submap stond, dan wordt voortaan de PDF ook naar go2UBL verstuurd. 

 

- OB en Suppletie aangifte in administratie met 13 perioden 

Doordat de datum 31-12-2019 in weeknummer 20-01 valt, is de afboeking van de OB van de laatste periode 

van 2019 ( kwartaal of maand aangifte ) in 2020 geboekt. Deze verkeerde boeking wordt gecorrigeerd, want 

dat geeft problemen bij het maken van de laatste aangifte van 2020. 

 

- Brexit en jaaraanpassingen OB/ICP/Suppletie 

De belastingwijzigingen door de Brexit zijn verwerkt voor het jaar 2021 wat betreft de OB/ICP/Suppletie 

aangiften. 

 

- Matchen bankmutaties 

Na het matchen van het laatste boekstuk konden de wijzigingen eerst nog rustig worden bekeken: pas na 

ESC werd het scherm afgesloten en teruggegaan naar het selectiescherm. Dit is teruggedraaid. 

 

- Aanmaken opdracht Generic payment 

Een betalingen werd in sommige gevallen afgekeurd bij de bank omdat de naam van de begunstigde niet 

volledig overeenkwam met de naam in het aangeboden betaalbestand. Nu kan “naam 2” van de relatie 

worden toegevoegd aan de naam van de relatie. Dit alleen het geval als de bedrijfsnaam erg lang is. 

 

LOGISTIEK 

- Import goederenontvangst via API 

Als bij de import het goederenontvangstnummer wordt leeg gelaten, dan zal door het programma het 

eerstvolgende vrije nummer worden gekoppeld aan de regels die geïmporteerd worden. 

 

- Crediteren verkooporder met serienummers 

Bij het crediteren van een verkooporder worden de oorspronkelijke serienummers teruggeboekt. 

 

- Onderhoud formulieren 

Formuliernaam Service toegevoegd, op basis van licentie S (Service en onderhoud).  
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- Onderhoud materiaalverbruik 

Ter informatie wordt de artikelomschrijving per materiaalregel getoond. 

 

- Demontage met submagazijnen 

Voor het assembleren en demonteren in combinatie met voorraad in meerdere magazijnen wordt 

geadviseerd om te werken met een assemblage-opdracht, omdat de controle op beschikbare voorraad dan 

visueel zichtbaar is. 


