README B22e – Logistiek – d.d. september 2022
Verbeterd: Offerte met afwijkend relatienummer factuur (CASH Handel).
Als er bij een klant een ander relatienummer ingevuld staat voor de factuur, dan wordt dit nummer voortaan
overgenomen bij het aanmaken van een offerte in het afwijkende relatienummer voor de factuur.

Verbeterd: De verkoophistorie kon soms niet opgevraagd worden (CASH Handel).
Als er bepaalde tekens in de omschrijving van de verkoophistorie stonden werd de verkoophistorie niet
getoond, dit is verbeterd.

Nieuw: Scan status vermelden op overzicht S2410 Verkooporderregels (CASH Handel).
Als wordt gewerkt met de magazijn barcode scanner koppeling dan is er nu de mogelijkheid om in het overzicht
van de verkooporderregels te selecteren op de status van de verkooporderregel.

Nieuw: Magazijn barcode scanner koppeling activeren per verkoopordernummerreeks (CASH Handel).
De Magazijn barcode scanner koppeling kan nu per verkoopordernummerreeks geactiveerd worden. Dit kan
alleen als in de systeemswitches de koppeling staat aangevinkt. Is er maar 1 verkoopordernummerreeks dan
wordt die ook gelijk geactiveerd. Zijn er meerdere nummerreeksen dan moet je zelf aangeven voor welke reeks
de koppeling bedoeld is. Bij een nieuwe verkooporder in deze reeks zal dan het vinkje automatisch op ‘Ja’
worden gezet. Deze kan in de verkooporder gewijzigd worden zolang er geen gescande verkooporderregels
aanwezig zijn.

Verbeterd: Overzicht S2754 Inkooporder regels aangepast (CASH Handel).
De volledige tekst van de magazijnlocatie stond niet op het overzicht. De kolom voor de magazijnlocatie is
breder gemaakt, zodat nu de volledige tekst zichtbaar is.
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Verbeterd: Controle uniek stuknummer inkoopfactuurnummer duurde te lang (CASH Handel).
Als er veel inkoophistorie aanwezig is duurde de controle of het stuknummer uniek was te lang bij het
aanmaken van een nieuwe inkoopfactuur, dit is verbeterd.

Verbeterd: Naam van PDF-bestand getoond indien gekoppeld aan een inkoopfactuur (CASH Handel).
Indien er een PDF-factuur gekoppeld is aan de inkoopfactuur in de Handelsmodule wordt nu ook de naam van
het PDF-bestand getoond, zodat duidelijk is welke inkoop-PDF er aan de inkoopfactuur gekoppeld is.

Verbeterd: Deactiveren van splitscreen in D2570 Inkoopfactuur (CASH Handel).
Het aanzetten van de splitscreen bij invoer van inkoopfacturen is voor CASHWeb nu gerelateerd aan de
instelling bij de gebruiker.
In CASHWin wordt bij het opstarten bij diverse inkoopfuncties, die te maken hebben met de Inkoopfactuur en
Goederenontvangst, gevraagd of het splitscreen moet worden geactiveerd. Dit wordt éénmalig gevraagd en is
via de functie-eigenschappen weer aan of uit te zetten.
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