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Diverse verbeteringen en uitbreidingen

Naarden, 9 sept 2011 – Wederom zijn er de afgelopen weken nieuwe functies en verbeteringen online
gezet voor nog meer gebruiksgemak. Deze nieuwe functies zijn direct en zonder meerkosten beschikbaar
voor alle bestaande gebruikers en de gebruikers van een proefabonnement!

Beheer van verkoopfactuur scans verbeterd
De pdf van een verkoopfactuur die gemaakt is met de Module Facturatie, was als pdf
icoon zichtbaar in factuuroverzichten. Omdat het over definitieve verkoopfacturen gaat,
zijn ze niet te verwijderen. Verkoopfacturen die niet met de Module Facturatie gemaakt
zijn maar die achteraf als scan aan een boeking werden gekoppeld zijn thans ook als pdf
herkenbaar in factuur overzichten. Deze laatste zijn uiteraard nog steeds te verwijderen
en/of te wijzigen. Om ze te onderscheiden van de andere verkoopfacturen zijn ze
herkenbaar aan een PDF met een blauwe pijl erin.
Subrelease nr #39132

Historisch crediteurenoverzicht naar CSV
Aan de Debiteur / Verkoopkant was het al mogelijk om het historisch overzicht te exporteren naar Excel, dit is
nu ook mogelijk geworden aan de Crediteur / Inkoop zijde.
Subrelease nr #30942 -41230

Betaalbatch aanmaken met alles geblokkeerd
In een betaalbatch moet regel voor regel aangegeven worden of facturen wèl of juist niet betaald moeten
worden. In de praktijk is gebleken, om sneller te kunnen werken, dat er behoefte was aan een extra selectie
functie. Boven aan het betalingsvoorstel is nu een extra vinkbox gekomen: wanneer deze wordt aangevinkt
worden alle betalingen geselecteerd en kunnen in één keer op deblokkeren ( vrijgeven voor betaling) of juist op
blokkeren ingesteld worden. Vervolgens kunnen enkele facturen individueel worden aangevinkt om al dan
niet meegenomen te worden in het betalingsvoorstel.
Subrelease nr #43292

Raadplegen Grootboek met zoekfilter uitgebreid
“Raadplegen grootboek”, de functie waarmee mutaties gezocht en overzichten opgevraagd kunnen worden,
is uitgebreid met een extra zoekfilter op ‘Dagboeken’. Zo is het nu mogelijk geworden om in een dagboek één
of meerdere mutaties te zoeken of alle mutaties in een dagboek voor een bepaalde periode te bekijken.
Subrelease nr #40406

Nieuwe zoekfunctie bij boeken in Dagboeken
De zoekfunctie om snel een debiteur/crediteur óf op een factuurnummer te kunnen zoeken bij het afletteren
van een electronisch bankafschrift is nu ook beschikbaar bij het boeken via menu > Grootboek > Dagboeken bij
het type Bank, Kas en Memo.
Subrelease nr #41551

Verbetering Kasblad
In het kasblad wordt er geboekt op inkoop – of verkoopsoorten en kunnen facturen worden afgeletterd.
Het was echter niet altijd duidelijk hoe een inkoop - of verkoopsoort kon worden toegevoegd aan het kasblad
en om welke gekoppelde grootboekrekening aan de in– of verkoopkant het dan ging. Het nummer van de
gekoppelde grootboekrekening wordt nu getoond bij de omschrijving van de in- of verkoopsoort. Er is een
knop Toevoegen geplaatst naast het selectievenster om een inkoop- of verkoopsoort na selectie ervan toe te
voegen aan het kasblad.
Subrelease nr #38305

Tot zover de release notes.
Als u vragen heeft over deze nieuwe functies, gelieve contact op te nemen met de HelpDesk of uw
gebruikelijke contactpersoon.
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