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README B19a – Verder verbeterd – d.d. april 2021 
  

 

 

- Aanmaken OB-aangifte 

De bedrijfsnaam wordt nu in het onderwerp van de e-mail met de OB-aangifte gezet. 

 

- Aanmaanhistorie 

Er kan vanaf nu ook op de aanmaandatum worden geselecteerd. 

 

- Aanmaanrobot 

Aanmaningen die via de Aanmaanrobot geprint moeten worden zullen nu apart in een zip-bestand 

opgeslagen worden. Hierdoor kunt u eenvoudig alle PDF's van die run nog eens afdrukken als er iets mis is 

gegaan met het afdrukken van deze aanmaningen. Aan de bestandsnaam van het zip-bestand is de 

administratiecode toegevoegd, zodat er per administratie een apart bestand aangemaakt wordt. 

 

- Onderhoud dagboeken 

Als een boekstuk wordt verwijderd met de F5 toets (wissen) dan wordt ook de bijbehorende PDF verwijderd. 

 

- Selectie betaaladvies 

Posten voor een relatie waarvan de extra buitenlandse bank informatie is ingevuld worden voortaan ook 

automatisch geselecteerd indien de betaaltermijn is verstreken. 

 

- Aanmaken CBS-aangifte 

Bij het aanmaken van een CBS-aangifte wordt Land van Oorsprong, Partner ID en Transactie bij 

Intracommunautaire Leveringen nu ook gevuld. 

 

- Inlezen inkoop UBL 

Als midden in de bestandsnaam van de PDF de .pdf extensie stond dan werd de PDF niet correct verwerkt, 

dit is verbeterd door de extensie midden in de bestandsnaam automatisch te verwijderen. 

 

- Onderhoud dagboeken 

Tijdens het wijzigen van boekstukken kon het soms gebeuren dat de omschrijving uit een regel van een vorig 

boekstuk werd overgenomen in een volgend boekstuk. Omdat het overnemen van een omschrijving alleen 

binnen hetzelfde boekstuk hoort te gebeuren, is dit verbeterd. 

 

- Invoer offerteregels 

Bij de statuswijziging van offerte- naar factuurregels kregen tekstregels soms ten onrechte een aantal van 

1,00 mee terwijl het aantal in de offerte leeg was, dit is verholpen. 
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- Fiatteren 

Na het afkeuren van een fiatteringsregel kon bij de selectie van een nieuwe fiatteermedewerker ook een 

medewerker worden geselecteerd die niet was ingesteld om te fiatteren, dit is verbeterd. 

 

- Overzicht gebruikerscodes  

Gebruikers die uit het gebruikersoverzicht van CASHWeb verwijderd zijn, worden niet meer getoond in het 

overzicht van de gebruikerscodes in de SETUP gegevens CASHWeb (cashuser). 

 

- Export artikel (PAB)  

De export naar het ArtLev.txt bestand is uitgebreid met de rubrieken GLN fabrikant en Code 

verpakkingsvorm. Deze rubrieken kunnen worden ingegeven in deel 2 van de stamgegevens van de artikelen. 

De GLN fabrikant kan ook worden ingesteld bij de leverancier in F3 Leverancier instellen, dit wordt 

vervolgens bijgelezen via de Leverancier per artikelcode. 

 

 

 

 

 

 


