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ES Opstartparameter toegevoegd om een layout te selecteren voor het 
afdrukken van een verkooporder. 

AO Zoekfunctie toegevoegd in matrixoverzicht. 

CO/PO/NCYC Modulus 11 controle toegevoegd voor Nederlandse banknummers. 

AO Onderhoud matrixartikelen is nu ook direct vanuit AO mogelijk. 
Voor de volledige beschrijving van deze nieuwe functionaliteit 
verwijzen wij u graag naar het handboek. 

ETN Optie toegevoegd om per agent afbeeldingen toe te voegen. 
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UR Functie Batch afdrukken toegevoegd. Met deze functie kunnen 
meerdere ontvangsten tegelijkertijd worden afgedrukt en verwerkt. 

OO Exportfunctie toegevoegd. Met deze functie wordt het volledige 
voorraadoverzicht in een tab gelimiteerd tekstbestand opgeslagen. 

EWY4 Opstartparameter voor gebruiker toegevoegd. Indien deze 
opstartparameter meegegeven wordt worden de berichten voor de 
opgegeven gebruiker verwerkt in plaats van de berichten voor de 
actieve gebruiker. 

ES/EN/EQ/UU/UR Bij vrij zoeken is % teken niet meer nodig om zoekmodus te activeren. 

UAM Mogelijkheid toegevoegd om tijdens het werken met UAM de 
onderliggende verkooporders niet te blokkeren.  
Als de verkooporders niet geblokkeerd worden kan er tijdens het 
werken in UAM in de verkooporders worden doorgewerkt. Bij wijzigen 
van de verkooporders is het in dat geval echter mogelijk dat de 
berekende waarden in UAM niet langer aansluiten met de 
verkooporderadministratie. 

AO Veld adviesverkoopprijs toegevoegd. 
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UU/UR Kolom Verzoekdatum toegevoegd in overzicht gekoppelde 
verkooporders. 

AMT/AMU Mogelijkheid toegevoegd om op artikelcode leverancier in plaats van 
artikelcode te importeren. 

ES Opstartparameter voor afdrukken vanuit scripts toegevoegd. Zie voor 
verdere informatie Opstartparameters. 
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NTS/CO/ND Validatiemap verkoopfacturen toegevoegd. 

EO/ETK Ondersteuning voor DIGI weegschalen toegevoegd. 

EO/EY/ES/EN/EQ Module Mixed Match toegevoegd.  
Met deze module is het mogelijk op eenvoudige wijze complexe 
kortingsstructuren en campagnes aan te maken.  
Voorbeelden hiervan zijn: 2 voor de prijs van 1, vaste korting vanaf 
een bepaald aantal artikelen. 
Voor de volledige mogelijkheden van deze krachtige module verwijzen 
wij u graag naar het handboek. 

AME Importeren op artikelcode leverancier in plaats van artikelcode 
toegevoegd. 
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AMD Optie toegevoegd om regels te verwijderen. Zie voor verdere uitleg de 
documentatie. 

ETN Veld telefoonnummer toegevoegd. 

OTS/NA Automatisch tonen financiële subadministratie Nog te ontvangen 
facturen vanuit financiële mutaties is nu afhankelijk van de instelling 
in menupad OTS. 

EWE Optie toegevoegd om alleen regels te tonen die aan een inkooporder 
of een ontvangst gekoppeld zijn. 

CTC Kopieerfunctie toegevoegd. Indien de doelcategorie reeds bestaat 
wordt aangeboden om alleen de categorie instellingen naar de 
doelcategorie te kopiëren. 

NIO Afdrukselectie Actief/Niet actief toegevoegd. 

  



 JorSoft  partner in business software. 

 

Release gegevens MIS 5.3 – 1106 

EWYG Overzicht kan nu ook per dag worden afgedrukt. 

EP Ondersteuning voor goederenverzending via TransSmart toegevoegd. 
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UAM Selectiemogelijkheid op leverdatum verkooporders toegevoegd. 
Selectiemogelijkheid op crediteurcategorie toegevoegd. 

AO/AMO Bij omnummeren matrix masters worden alle bijbehorende varianten 
van het artikel ook automatisch omgenummerd. 

NK/NTK Ondersteuning voor exportbestanden van de ING bank in het JJJJMMDD 
formaat toegevoegd. 

EQ/ES/EN/UU/UR Bij het vrij zoeken wordt nu ook gezocht in de velden voor het 
artikelnummer van de leverancier. 

ATS/AO/ES/EQ/EN/AXM 
UU/UR 

Mogelijkheid toegevoegd om in de verschillende matrix overzichten 
naast de beschrijving van de verticale selectie ook het eerste deel van 
de in AXV ingevoerde omschrijvingen. 

EO Optie toegevoegd om af te rekenen zonder een kassabon af te 
drukken. Indien er (een deel) van de bon via EFT betaald is, wordt er 
echter altijd een kassabon afgedrukt.  
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CO/PO Onder de knop Documenten is een knop Verkenner toegevoegd. Met 
deze knop wordt de Windows verkenner geopend in de map die bij de 
betreffende debiteur of crediteur is vastgelegd. 

Release gegevens MIS 5.3 – 1104 

CO Mogelijkheid om afbeeldingen aan debiteuren te koppelen. Deze 
afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld op de verschillende layouts worden 
gebruikt. 

NIO Lineaire afschrijvingsmethode toegevoegd. 

AO Het is nu mogelijk om bestaande samenstellingen van andere artikelen 
te kopiëren. Dit maakt het aanmaken van samenstellingen voor 
artikelen waar al vergelijkbare artikelen van bestaan gemakkelijker. 

CO/PO/EN/ES/EQ/UU/UR 
ATG/CTC/CTS/PTS 

Mogelijkheid toegevoegd om de verschillende knoppen bij de groeps- 
of categorie instellingen van een eigen naam te voorzien. 

CTD Mogelijkheid toegevoegd om per afdeling verschillende afbeeldingen 
te koppelen. Deze afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld op de 
verschillende layouts worden gebruikt. 

Importfuncties Van alle importfuncties wordt nu een logbestand in TXT formaat 
aangemaakt in de \LOG map van het MIS.  
Dit bestand bevat alle eventuele foutmeldingen die tijdens de import 
zijn gegenereerd. 

AI Optie toegevoegd om alleen niet-matrix artikelen en matrix masters af 
te drukken. 

EN Tijdens invoer wordt factuurbedrag inclusief BTW nu ook getoond. 

EN/ES/EQ Bij aanmaken nieuwe regel worden eventuele groepsinstellingen uit de 
collectie van de contactpersoon automatisch aan de aangemaakte 
regel gekoppeld. 

  



 JorSoft  partner in business software. 

 

Release gegevens MIS 5.3 – 1103 

*** BELANGRIJK *** 

Licenties MIS 

Voor het gebruik van het MIS is per gelijktijdige gebruiker een licentie 
benodigd. Dus als er met 5 gebruikers tegelijkertijd in het MIS gewerkt 
wordt moeten er 5 licenties beschikbaar zijn. 
Voorheen gaf MIS een melding zodra het MIS gestart werd terwijl alle 
beschikbare licenties reeds in gebruik waren. Na het klikken op OK kon 
er dan toch worden doorgegaan. 
Om te voorkomen dat deze vorm van, feitelijk niet gelicenseerde, 
toegang wordt beschouwd als toegestaan is besloten dit systeem te 
wijzigen.  
Vanaf maart 2011 is het niet langer mogelijk het MIS te starten als er 
geen licenties meer beschikbaar zijn. Na de melding dat er geen 
licenties beschikbaar zijn zal het MIS automatisch sluiten. 
 
Mocht u op dit moment onvoldoende licenties hebben voor het 
aantal gebruikers dat het MIS gelijktijdig gebruikt, dan raden wij u 
ten zeerste aan extra licenties aan te schaffen alvorens de updates 
van maart 2011 of later te installeren. 
Na installatie van een update van maart 2011 of later is het gebruik 
van het MIS zonder een licentie niet meer mogelijk. 

Voorbeeld: u heeft een MIS licentie voor 5 gebruikers. Gebruiker 1-5 
kunnen het MIS gebruiken. Zodra gebruiker 6 het MIS probeert te 
starten verschijnt de melding dat er onvoldoende licenties beschikbaar 
zijn. Gebruikers 1-5 kunnen het MIS echter gewoon blijven gebruiken. 
U kunt dit op 2 manieren oplossen: 

1. U schaft een extra MIS licentie aan zodat u met 6 gebruikers 
 tegelijkertijd gebruik kunt maken van het MIS. 

2. U sluit het MIS bij een van de gebruikers 1-5. Deze licentie 
 komt dan direct beschikbaar voor gebruiker 6.  

NCDG/NUYC/NUYB Mogelijkheid toegevoegd om zonder gebruik te maken van de 
Betalingen Onderweg functionaliteit reeds gedane betalingsruns te 
blokkeren voor herhaalde betaling. Na het definitief maken van een 
run kan de run eventueel worden vrijgegeven. 

SU Mogelijkheid toegevoegd om per gebruiker aan te geven of de 
ingesteld kolombreedtes moeten worden bewaard voor een volgende 
sessie. Het uitzetten van deze functie heeft een positieve invloed op 
de snelheid van het starten en sluiten van modules. 

ETK Mogelijkheid om een status Actief/Niet actief per kassa aan te geven. 
Niet actieve kassa’s kunnen niet meer worden gestart en worden niet 
meer meegenomen in de verschillende omzetstaten. 

NIO Mogelijkheid om, naast de bestaande aanschafwaarde, ook een aparte 
startwaarde in te geven per activa stuk.  
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NA Bij het boeken van Nog te ontvangen facturen in het inkoopboek 
worden nu automatisch de af te letteren posten getoond. 
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CO/PO Onder de knop Documenten is een knop Verkenner toegevoegd. Met 
deze knop wordt de Windows verkenner geopend in de map die bij de 
betreffende debiteur of crediteur is vastgelegd. 

CO/PO Eigenschappenvelden contactpersonen uitgebreid naar 8 x 25 velden. 

CO Zoekcode contactpersonen toegevoegd. Deze zoekcode kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt voor het bijhouden van 
personeelsnummers. De zoekcode wordt ook meegenomen in de 
zoeksleutel. 

EN In het scherm Scenariofacturen is een zoekmogelijkheid toegevoegd. 

EN In het basisscherm is een extra kolom toegevoegd met de 
orderdebiteur. Tevens is de volgorde van de bestaande kolommen 
enigszins aangepast om een meer logische indeling te bewerkstelligen. 

ETS/ES Mogelijkheid toegevoegd om verkooporders op basis van orderdebiteur 
te verzamelen. Deze optie kan in menupad ETS worden ingesteld. 

FTU Van alle koerswijzigingen wordt nu een historie bijgehouden. Deze 
historie is via menupad FTU in te zien. 

ECG Mogelijkheid toegevoegd om commissieregels waarvan het 
commissiebedrag 0.00 bedraagt niet af te drukken op de verschillende 
commissieoverzichten. 

NK Mogelijkheid toegevoegd om via de <F3> naast de reeds bestaande 
batchverwerking van crediteurenbetalingen ook incassoruns in batch te 
verwerken. 

NCDG De omschrijvingen in de incassorun zijn gewijzigd naar een 
duidelijkere tekst voor de geïncasseerde. Het nieuwe formaat ziet er 
als volgt uit: 

KLANTNUMMER: XXXXXX 
FACTUURNUMMER: XXXXXX 
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ES/EQ Het samenvoegen van meerdere offertes (of delen daarvan) geschiedt 
nu op basis van een aparte instelling in ES.  
Offertes worden alleen samengevoegd op orders waar de optie 
‘Toestaan samenvoegen offertes’ aan staat. 
Bij orders die worden aangemaakt uit een offerte wordt deze optie 
automatisch aangezet. 

EWH Bij het mailen van een kopiefactuur wordt nu gevraagd of de gebruiker 
een begeleidende tekst bij de kopie factuur wilt meesturen via 
Outlook. 
Indien bevestigend wordt geantwoord wordt Outlook gestart en wordt 
de kopiefactuur als bijlage aan het bericht gekoppeld. 
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CO Indien de module E-Commerce actief is, is het veld Webstatus op de 
debiteurenkaart geen verplicht veld meer. 

OO Bij het afdrukken van de voorraadlijst wordt, indien gebruik gemaakt 
wordt van de optie Extra Gegevens nu ook de laatste inkoopdatum met 
het ingekochte aantal en de laatste verkoopdatum met het verkochte 
aantal getoond. 

EA* Het is nu mogelijk om omzetstatistieken te genereren voor 
kalenderjaren die niet synchroon lopen met financiële boekjaren.  

CTS/EP Naast het ververvaardigen van verzenddocumenten op basis van 
verkooporders is het nu ook mogelijk verzenddocumenten te maken op 
basis van pakbonnen. 
De betreffende instelling hiervoor kan worden gemaakt in menupad 
CTS. 

OTS Zowel voor de rekening Inkoopverschillen als voor de Tussenrekening 
inkoop kunnen nu ook resultaatrekeningen worden geselecteerd. 
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EP Mogelijkheid om aantal etiketten per pakket op te geven. Deze 
functionaliteit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om pallets te 
versturen. 

EP Opmerkingenveld toegevoegd. Indien de vervoerder het meesturen van 
opmerkingenvelden ondersteund kan  

NRG/NRY Mogelijkheid om herinneringen automatisch naar alle gekoppelde 
contactpersonen van een ingestelde afdeling te mailen. 

Importfuncties 
*** BELANGRIJK *** 

In alle importfuncties is de mogelijkheid tot het importeren van dBase 
(DBF) bestanden vervangen door de import van met tabs gescheiden 
Textbestanden. 
Belangrijkste reden voor deze wijziging is het feit dat het maken van 
dBase bestanden niet meer ondersteund wordt door actuele versies 
van alle gangbare office pakketten. 
Zie het hoofdstuk Importeren gegevens in het helpsysteem voor 
nadere informatie. 
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AO Bij opvragen van de matrix master van een artikel worden nu de 
voorraadgegevens van alle dochterartikelen gecumuleerd getoond. 

CO  
*** BELANGRIJK *** 

De optie Korting = 0 bij artikelkorting op de debiteurenkaarten is 
komen te vervallen.  
Bij alle debiteuren waarbij deze optie aan stond is deze automatisch 
uitgezet. Dit houdt in dat een debiteurenkorting in het vervolg altijd 
bovenop een eventuele artikelkorting komt (tenzij deze artikelkorting 
voortkomt uit een netto prijsafspraak of netto prijslijst). 
 
Reden voor deze wijziging is het feit dat door gebruik van 
prijsafspraken-, staffels-, prijslijsten en andere kortingsvormen een te 
complexe en foutgevoelige situatie is ontstaan. 
De functionaliteit van de optie Korting = 0 bij artikelkorting is met 
behulp van verkoopprijslijsten te vervangen. 
 

EHT Mogelijkheid tot het definiëren en afdrukken van verzendlijsten 
toegevoegd.  
Bij het aanmaken van verzenddocumenten wordt er per vervoerder 
een aparte verzendlijst bijgehouden. Na het afdrukken van deze lijst 
worden de lijsten in PDF opgeslagen. 

EN/ES/EQ/CO  
*** BELANGRIJK *** 

Indien er vanuit de prijsafspraken per debiteur een kortingspercentage 
voor een artikel of een artikelgroep wordt gegeven wordt dit 
kortingspercentage beschouwd als een netto kortingspercentage. 
Eventuele debiteurenkorting wordt hier dus niet meer bij opgeteld. 

EWE Het vinkje voor het weergeven van de leveranciersgegevens op het 
overzicht van de verkooporders staat nu standaard uit.  
Dit voorkomt dat de leveranciersgegevens abusievelijk worden 
doorgestuurd. 
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EWL Factuurdebiteur wordt nu ook getoond. 

NUYC/NCYB/NCYC/NUYB Alle door het MIS gegenereerde CLIEOP03 en BTL91 bestanden 
bevatten nu het nummer van de betalingsrun in de bestandsnaam. 
 
Bijvoorbeeld: CLIEOP03_0101 of A01BTL91_0202 

NMR Mogelijkheid toegevoegd om de eerste facturen het eerst af te 
letteren in plaats van de laatste facturen. 

UU/UR Het zoeken met het %-teken zoekt nu ook in de artikelcodes van de 
leverancier. 
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ETQ/ETS/ETI/EQ/ES/EN Aantal kopieën per layout toegevoegd.  
Per layout kan nu in ETQ, ETS of ETI een aantal kopieën worden 
ingesteld.  
 
Indien hier een 0 ingevuld wordt, wordt het aantal uit het 
hoofdscherm ETQ, ETS of ETI gebruikt. 

NUV Minimale- en maximale ouderdom als selectiecriteria toegevoegd. 

UTP/UTR/UU/UR Aantal kopieën per layout toegevoegd.  
Per layout kan nu in UTP of UTR een aantal kopieën worden ingesteld.  
 
Indien hier een 0 ingevuld wordt, wordt het aantal uit het 
hoofdscherm UTP of UTR gebruikt. 

EQ/ES/EN/UU/UR Bij gebruik van het matrixoverzicht bij invoer kan nu een gehele regel 
worden gekopieerd naar een andere regel. Bijvoorbeeld als een klant 
bepaalde maten van een artikel besteld en dezelfde maatselectie ook 
in een andere kleur wilt bestellen. 
Om de bronregel te selecteren dient op de regel op <F12> gedrukt te 
worden. De geselecteerde regel wordt dan rood weergegeven. 
Wanneer nu op een andere regel ook op <F12> gedrukt wordt kunnen 
de gegevens van de bronregel naar de nieuwe regel worden 
gekopieerd. Eventuele bestaande gegevens op de doelregel komen 
daarmee te vervallen. 

Matrixoverzichten In alle matrixoverzichten wordt nu naast de horizontale omschrijving 
ook de horizontale code weergegeven. Hierdoor zijn bijvoorbeeld 
kleurnummers gemakkelijker herkenbaar. 

Postcodevalidatie Bij de module Postcodevalidatie wordt nu ook gebruik gemaakt van het 
huisnummer en de even-/oneven reeksinformatie voor de bepaling van 
de straat- en plaatsnaam. 

Excel en PDF export De exportfunctie ondersteund nu ook het Microsoft Excel 2010 
formaat.  
Tevens zijn er verschillende verbeteringen in de PDF export functie 
aangebracht, waaronder verbeterde afhandeling van Unicode teksten. 

CLIEOP03 / BTL91 Bij alle CLIEOP03 en BTL91 bestanden die door het MIS gegenereerd 
worden, worden nu de laatste 4 cijfers van het runnummer toegevoegd 
aan de bestandsnaam. Het is daardoor eenvoudig om gemaakte 
CLIEOP03 of BTL91 bestanden op runnummer te archiveren. 



   JorSoft  partner in business software. 

 

Release gegevens MIS 5.3 – 1007 

AMT Mogelijkheid toegevoegd om bij het importeren van verrekenprijzen 
een SQL masker te gebruiken. Zo kan met behulp van één importregel 
de verrekenprijs van een hele reeks artikelen worden aangepast. 

EO / ETN Ondersteuning voor het gebruik van PIN codes toegevoegd.  
Bij het gebruik van PIN codes wordt het gebruik van de kassa beperkt 
tot die gebruikers die de beschikking hebben over een in te stellen PIN 
code. 

UAM Bij de bepaling van de voorraad worden nu de nog lopende facturen 
(EN) in mindering op de werkelijke voorraad gebracht. 
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EME Mogelijkheid toegevoegd om betalingsmutaties POS bonnen opnieuw 
aan te maken. 

NLL Er kan nu ook op reeds verwerkte mutaties worden ingezoomd. 

NMW Agent- en bedragselectie verwijderd. 
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ATP/AO Ondersteuning voor gebruik van prijscodes voor retailprijzen 
toegevoegd. 
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ATS/AXM Er is in de database een tussentabel voor gebruik met grote 
hoeveelheden matrixartikelen toegevoegd. Deze tabel bevat alle 
beschikbare combinaties van artikelnummer, horizontale- en verticale 
selectielijsten. 
Deze functionaliteit wordt gebruikt om complexe, matrix 
georienteerde SQL queries binnen de SQL Generator snel uit te kunnen 
voeren. 
In ATS kan het gebruik van deze tussentabel aan- of uit worden gezet. 
Het bijwerken van de tabel loopt via menupad AXH en kan eventueel 
als geplande taak periodiek worden uitgevoerd. 

EHT Ten behoeve van de TNT Verzendmodule is een extra veld opgenomen 
voor het bankrekeningnummer waarop de rembourstegoeden gestort 
dienen te worden. 

ETQ/ETS/ETI Ondersteuning voor gekoppelde layouts toegevoegd.  
Met deze nieuwe functie kunnen meerdere layouts van hetzelfde type 
aan elkaar worden gekoppeld. Indien dan vanuit EQ, ES of EN een 
document wordt afgedrukt, worden de gekoppelde layouts ook mee 
afgedrukt. 
Gekoppelde layouts mogen zelf ook weer verder worden 
doorgekoppeld. 
 
In het veld Gekoppelde Layout vult u het ID nummer in van de layout 
die aan de betreffende layout moet worden gekoppeld. 
 
In EQ, ES en EN wordt echter geen PDF opgeslagen in het archief van 
de gekoppelde layouts. Alleen de eerste layout wordt als PDF 
opgeslagen. 

NA Indien in een Kas- of Bankboek een regel wordt gekoppeld aan een 
debiteur of crediteur en het grootboekrekeningnummer komt niet 
overeen met het grootboekrekeningnummer waar de openstaande post 
oorspronkelijk op is aangemaakt, dan zal het 
grootboekrekeningnummer automatisch worden aangepast naar de 
juiste waarde. 

SAC Optie toegevoegd om het grootboek te verdichten. 
Bij gebruik van deze optie worden de beginbalansen van de bestaande 
boekjaren waar mogelijk verdicht tot één mutatie. Hiervoor wordt het 
saldo van alle definitief verwerkte boekingen bepaald en als enkele 
regel in periode 0 geplaatst. 
De oorspronkelijke grootboekmutaties worden niet verdicht, het gaat 
alleen om de correcties beginbalans in periode 0. 
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ACC Mogelijkheid om een afbeelding per afdeling toe te voegen. Deze 
afbeelding kan bijvoorbeeld op een website worden getoond. 

AMM Opstart opties toegevoegd voor gebruik in scripts. Zie scripting 
documentatie voor details. 

ATS/AO Optie voor vaste kolombreedte matrixen toegvoegd. Met deze optie 
kan een vaste breedte in menuoptie ATS worden opgegeven. Alle 
matrixen in het systeem zullen deze breedte dan automatisch 
aanhouden. 
Indien in ATS breedte 0 wordt ingevuld kan de breedte per functie 
apart worden ingesteld. 

AO Bij kopieren artikelen is de optie toegevoegd om gekoppelde 
leveranciers mee te kopieren. 

ATG/AO/ES/EN/EQ/UU/UR 
CO/CTC/PO/PTC 

In groeps- of categorieinstellingen is het veldtype Bijlage toegevoegd. 
Met dit velddtype kan de gebruiker vanuit de instellingen een bestand 
selecteren. De velden worden geel gekleurd om het onderscheid met 
de reguliere alfanumerieke velden aan te geven. 
Dubbelklikken op een bijlage veld opent het betreffende bestand. 

EMS Optie voor terugzetten verwijderde statiegeldregels toegevoegd. 

EN Subregels met gekoppelde opmerkingen of groepsinstellingen worden 
nu in afwijkende kleuren weergegeven. 

EN Mogelijkheid om facturen te blokkeren toegevoegd. Geblokkeerde 
facturen kunnen niet worden bewerkt of afgedrukt en worden niet 
meegenomen in batch bewerkingen. 

EO EFT transacties worden nu uitgesplitst per kaartsoort. 

EQ Subregels met gekoppelde opmerkingen of groepsinstellingen worden 
nu in afwijkende kleuren weergegeven. 
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ES Subregels met gekoppelde opmerkingen of groepsinstellingen worden 
nu in afwijkende kleuren weergegeven. 

ETI/EN Vaste email afdeling per layout toegevoegd. Indien deze afdeling is 
ingevuld en de optie Subadministratie contactpersonen is geactiveerd, 
zullen alle contactpersonen van de betreffende afdeling (met een 
email adres) de documenten per email ontvangen. 

ETK Mogelijkheid om PLU knoppenindeling te wijzigen toegevoegd. 

EWE Optie toegevoegd om leveranciersinformatie te verbergen. 

NMC Openstaande posten debiteuren kunnen nu ook in periode 0 
(beginbalans) worden geimporteerd. 

NRG/NRY Ondersteuning toegevoegd op betalingsherinneringen per email te 
versturen. 

OH Zoeken op batch ID toegevoegd 

OM Toevoegen per order is uitgebreid met het toevoegen van mutaties per 
matrix. Deze functie wordt automatisch gestart zodra er bij een 
mutatieregel de matrix master als artikel wordt ingevoerd. 

ONI Opstart opties toegevoegd voor gebruik in scripts. Zie scripting 
documentatie voor details. 

SL Automatische update functie toegevoegd.  
Deze functie zoekt op internet automatisch naar updates die op het 
systeem van toepassing zijn en installeert deze zelfstandig.  
Het downloaden- en installeren van de FTP updates is daarmee 
overbodig. 

UAM Opstart opties toegevoegd voor gebruik in scripts. Zie scripting 
documentatie voor details. 
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UR Subregels met gekoppelde opmerkingen of groepsinstellingen worden 
nu in afwijkende kleuren weergegeven. 

UU Subregels met gekoppelde opmerkingen of groepsinstellingen worden 
nu in afwijkende kleuren weergegeven. 

 

  



   JorSoft  partner in business software. 

 

Release gegevens MIS 5.2 – 0910 

NK Ondersteuning voor Rabobank Internetbankieren NL toegevoegd. 

UR Mogelijkheid toegevoegd om, naast de reeds bestaande opties voor het 
aanmaken van een inkoopfactuur en het boeken aan Nog Te Ontvangen 
facturen, een reeds geboekte inkoopfactuur te selecteren en daar de 
ontvangst tegen af te letteren.  
Dit is bijvoorbeeld erg handig als ontvangsten vooraf betaald worden. 

PO/PTC Ondersteuning voor het gebruik van categorie-instellingen conform 
CO/CTC toegevoegd. 

CO In het overzicht Artikelen is nu ook een aantal op te geven. Op die 
manier wordt de voor de geselecteerde debiteur geldende verkoopprijs 
bepaald met inachtneming van de eventueel toepasselijke staffels. 

ETL Orderstatus verkooporders toegevoegd. 

EW7/ETS/ES Module Orderrevisies toegevoegd. Met deze module worden historische 
kopieën van verkooporders opgeslagen wanneer de status van een 
order gewijzigd wordt. 
Deze functionaliteit kan in menupad ETS worden aan- en uitgezet. 
Dit betreft een nieuwe module. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Verkoop. 

AO/ES/EQ/EN Module Patronen toegevoegd. Met deze module worden het aantal 
patronen (of rapporten) van stof apart bijgehouden. Tevens kunt u 
projectberekeningen maken om te bepalen hoeveel stof er nodig is 
voor een bepaald eindresultaat. Uiteraard wordt daarbij ook rekening 
gehouden met eventuele inloop en snijverliezen. Tevens wordt per 
berekening de projectefficiëntie bepaald.  
De benodigde meters stof kunnen met één druk op de knop worden 
omgezet in een verkooporder.  
Dit betreft een nieuwe module. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Verkoop. 
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ETQ/ETS/ETI/ES/EQ/EN Margecontrole toegevoegd. In ETQ/ETS/ETI kan de minimaal gewenste 
marge per documentregel worden ingesteld. Indien deze functie wordt 
aangezet verschijnt in ES/EQ/EN een waarschuwing als de marge van 
de betreffende regel onder het ingestelde percentage komt. Hierbij 
wordt tevens rekening gehouden met een eventueel 
kortingspercentage. 

AO Het aantal plaatjes wat kan worden opgeslagen per artikel is verhoogd 
naar 99.  
Bij het selecteren van een afbeelding via de linker- of rechter 
selectieknop in het scherm van AO zullen de afbeeldingsnummers 
meelopen zodat de getoonde afbeelding altijd gekoppeld is aan de 
middelste selectieknop. 

 

  



   JorSoft  partner in business software. 

 

Release gegevens MIS 5.2 - 0909 

NY Importeren mutatiebestanden salarispakket RoosRoos toegevoegd. 
Voor het gebruik van deze module dient een licentieuitbreiding 
aangeschaft te worden. 

EQ/ES/EN 
ETQ/ETS/ETI 

Mogelijkheid om een margecontrole per subregel uit te voeren. In 
ETQ/ETS/ETI kan een minimale verkoopmarge worden ingevoerd. 
Indien de optie Controleren marge aanstaat en bij de regelinvoer komt 
de verkoopprijs onder de ingestelde marge, dan wordt een melding 
getoond. 

CTC 
 

Mogelijkheid om automatisch toegevoegde artikelen (ingesteld in optie 
CTC) te blokkeren door het uitschakelen van betalingscondities en/of 
leveringscondities. Indien een betalings- of leveringsconditie wordt 
opgenomen in de artikeldefinitie in CTC zal deze niet worden 
toegepast in EQ/ES/EN. 

NA Mogelijkheid toegevoegd om naast de periode ook het boekjaar van 
een reeds bestaande boeking te wijzigen. 

CO/PO Zoeken op contactpersoon toegevoegd. Na het ingeven van een 
contactpersoon worden alle debiteuren of crediteuren getoond 
waaraan een contactpersoon is gekoppeld met de ingevoerde naam. 

AMD Optie Importeren prijzen per datum toegevoegd. 

EO Optie toegevoegd om omzetgegevens (EAR) per gescand artikel op te 
vragen. Om deze functie te activeren kiest u Menu en daarna Art.Omz. 
De scanbalk in het hoofdscherm wordt nu geel. Als nu een artikel 
gescand of ingevoerd wordt zullen de omzetgegevens van het 
betreffende artikel worden getoond.  
Via Menu - Art.Omz. schakelt u deze functie ook weer uit. 

AO 'Geen verrekenprijs' optie toegevoegd. Indien deze optie wordt 
aangezet is het niet langer mogelijk de verrekenprijs van het 
betreffende artikel te wijzigen. 

UR/UTR Mogelijkheid toegevoegd om het automatisch vullen van 'Aantal te 
leveren' van gekoppelde verkooporders bij verwerken ontvangst te 
voorkomen.  
De gekoppelde verkooporders worden dan nog wel ontkoppeld maar de 
kolom 'Aantal te leveren' blijft op 0 staan. 
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AMB Automatische startondersteuning toegevoegd. 

NLL Knoppen toegevoegd voor het automatisch voor- en achteruitbladeren 
naar de volgende of vorige grootboekkaart. 

ATS/AXM Optie toegevoegd om bijwerken alle matrixen uit het volledige 
artikelbestand uit te schakelen. 
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EQ/ES/EN/UU/UR 
ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR 

Mogelijkheid toegevoegd om per layout een standaard begeleidende 
tekst toe te voegen. Deze tekst wordt gebruikt als hoofdtekst bij het 
emailen van de verschillende documenten. 
De tekst wordt ingevoerd in ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR onder Layouts - 
Instellingen. Tevens kan hier worden aangegeven of een layout via 
email verzonden mag worden. 
Op deze manier is het mogelijk bepaalde layouts, ondanks de email 
instelling in het hoofdscherm van ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR toch van 
verzending via email uit te sluiten. 

CO/EN/EQ/ES Sorteeroptie verzendadressen toegevoegd. 

ETS/ES Mogelijkheid toegevoegd om doorboeking van batch- en/of 
serienummerartikelen in- of uit te schakelen. Indien deze optie in ES 
wordt uitgeschakeld wordt bij de kolom Aantal Geleverd voor de 
betreffende artikelen altijd 0 ingevuld in EN. 
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EN/ES/EQ Het kortingspercentage bij het wijzigen van een subregel wordt nu 
alleen herberekend als in de betreffende subegel het artikelnummer of 
het aantal is gewijzigd. In alle andere gevallen worden het bestaande 
kortingspercentage behouden. 

ETQ/ETS/ETI 
EN/EQ/ES 

De controle op onvoldoende voorraad bij voorraadartikelen is nu 
uitschakelbaar. Dit heeft een tweetal gevolgen: 
1. Er verschijnt geen melding meer bij onvoldoende voorraad; 
2. Het aantal Te leveren wordt altijd gevuld met het Aantal besteld in 
plaats van het uit de voorraad beschikbare aantal. 
 
Deze funtie is via de menupaden ETI/ETS/ETQ aan- of uit te zetten 
met behulp van de optie 'Negeer voorraadtekort'. 

EN/ES/EQ Vanuit het Artikelveld is het nu mogelijk de stamkaart van een artikel 
direct te kopieren. Hiervoor dient vanuit dit veld de <F10> toets 
gebruikt te worden.  
Voorwaarde voor deze functie is dat de gebruiker rechten heeft in 
menupad AO en dat deze niet beperkt zijn tot Alleen Lezen (menupad 
SU). 

EO Indien er in menupad SU een vaste kassa agent is ingevuld bij een 
kassa gebruiker zal EO bij de verschillende functies niet langer vragen 
om een kassa agent, maar de in SU aangegeven agentcode standaard 
gebruiken. 

ETQ/EQ Mogelijkheid om offerte te maken op matrixmaster toegevoegd.  
Indien deze functie in ETQ is aangezet kan er in EQ een regel worden 
toegevoegd op matrix master niveau. Er hoeft dan geen horizontale- 
en verticale selectie meer gemaakt te worden. 
Uiteraard bijft directe invoer van een volledig matrixartikel en het 
gebruik van <F11> wel mogelijk. 

CE/OAL/EXI/EXE Deze menupaden zijn verwijderd. 

EWY3 Overzicht verleende kassakortingen per locatie toegevoegd. 

EWYJ Analyse kassaverkopen transfers toegevoegd. 
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EWY7 Overzicht aanwezigheidsadministratie kassa agenten toegevoegd. 

NA Mogelijkheid toegevoegd om bij het afletteren van Nog Te Ontvangen 
facturen uit menupad UR de nog openstaande regels uit het overzicht 
te verwijderen. De onderliggende financiele boeking wordt niet 
aangepast. 
Om een subregel van het overzicht te verwijderen dient bij een 
inkoopboeking in het inkoopdagboek vanuit het omschrijvingsveld op 
<F3> gedrukt te worden (reguliere koppelingsmethode). Vanuit dit 
venster kunnen de subregels van het overzicht verwijderd worden. 

NA/NK/NTS Mogelijkheid toegevoegd om bij betreffende subregels standaard te 
zoeken op debiteurnummer of crediteurnummer in plaats van op 
zoekcode (geel veld). Deze functie kan via menupad NTS worden aan- 
of uitgezet. 

NSG Mogelijkheid toegevoegd om nihil-opgaven te genereren. 
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UTI Ondersteuning voor prijslijstcategorieen per artikel toegevoegd. 

EO Ondersteuning voor automatische agentselectie toegevoegd. Indien 
een kassa gebruiker in SU een vaste kassa agent heeft zal bij de 
verschillende agent selecties in EO niet langer om een agent gevraagd 
worden maar zal de vaste kassa agent direct worden gebruikt. 

ES Mogelijkheid om per verkooporder de factuurdebiteur te wijzigen. Als 
basis wordt de factuurdebiteur uit CO gebruikt. Indien deze niet is 
gevuld wordt de orderdebiteur gebruikt. 

ETS Mogelijkheid toegevoegd om bij gebruik factuurdebiteuren de 
verkoopprijzen in EQ/ES/EN te bepalen op basis van de 
factuurdebiteur in tegenstelling tot de orderdebiteur. 

AMV Importeren hoofdartikelgroepen toegevoegd. 

AMB Import functie voor artikelafbeeldingen toegevoegd. Met deze functie 
kunnen de afbeeldingen die gebruikt worden in AO en in de 
verschillende layoutfuncties via een importlijst worden ingelezen. 

ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR 
EQ/ES/EN/UU/UR 

Mogelijkheid om meerdere matrixen van hetzelfde artikel in 1 
document op te nemen toegevoegd. Splitsing van de matrix vindt 
plaats op basis van de regelomschrijving in EQ/ES/EN/UU/UR. 
De functie kan in ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR aan- of uit worden gezet. 
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ES/EN In ES en EN worden nu, naast de reeds bestaande informatie, nu ook 
het aantal regels en het totale aantal producten weergegeven. 

ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR 
EQ/ES/EN/UU/UR 

Mogelijkheid om bij het zoeken naar artikelen in EQ/ES/EN/UU/UR 
alleen de matrixmasters en niet-matrix artikelen weer te geven. 
 
Indien deze optie is geactiveerd (ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR) zal bij het 
wijzigen van een documentregel,indien het een matrix artikel betreft, 
meteen de betreffende matrix worden getoond. 
Wijzigen van documentregels van matrixregels is in dat geval alleen 
via de matrix mogelijk. 
 
Deze functionaliteit is een aanvulling op de bestaande <F11> 
matrixfunctionaliteit en geldt tevens voor de geavanceerde 
zoekfuncties binnen EQ/ES/EN/UU/UR. 

ATG Mogelijkheid toegevoegd om, conform artikelen, afbeeldingen toe te 
voegen per artikelgroep. Deze afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld 
worden gebruikt in de aansturing van een webshop of worden 
opgenomen in de verschillende layouts. 

ATG/AO Automatische artikelnummering toegevoegd. 
Per artikelgroep kan in menupad ATG een artikelvoorloop worden 
ingesteld waarna AO zelf artikelnummers op basis van opnummering 
zal toekennen zodra gebruik gemaakt wordt van de betreffende 
artikelgroep. 
Meerdere artikelgroepen kunnen gebruik maken van dezelfde 
artikelvoorloop. 
Als in ATG bijvoorbeeld voor artikelgroep A een voorloop ABC wordt 
ingevuld zal in AO, indien bij het aanmaken van een nieuw artikel het 
artikelveld leeg wordt gelaten, automatisch de artikelcode ABC00001 
worden ingevuld. 
Dit geldt ook voor het kopiëren van artikelen: indien een artikel uit 
artikelgoep ABC word gekopieerd zal AO zelf artikelcode ABC00002 
voorstellen. Uiteraard kan er zowel bij het aanmaken als bij het 
kopieren ook zelf een artikelcode worden opgegeven. 
 
De opnummering vindt plaats op basis van een 5 cijferig nummer. 
Het systeem zal eventuele tussenliggende vrije nummers niet 
gebruiken, maar altijd doornummeren na het laatste artikel met 
dezelfde voorloop. 
Er geldt dus een aparte nummering per voorloop. 

NTS/NLL Mogelijkheid om direct vanuit NLL het rekeningnummer en 
kostenplaats van een geselecteerde regel te wijzigen toegevoegd.  
Om van deze functie gebruik te kunnen maken dient de betreffende 
gebruiker, naast rechten in NLL, ook rechten in NA te hebben. 
Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld in menupad NTS. 
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UMI Importfunctie Inkoopprijslijsten toegevoegd. 

ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR 
EQ/ES/EN/UU/UR 

Indien gebruik gemaakt wordt van de matrix functie binnen 
EQ/ES/EN/UU/UR kan worden gekozen om de kolommen Besteld en 
Geleverd in een keer in te vullen. 
De standaard instelling voor deze functie kan in 
ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR worden ingesteld. 

AXH/AXV Het is nu mogelijk om per verkoop- of inkoopprijslijst aparte 
maattoeslagen te definiëren. Indien een maattoeslag per prijslijst is 
opgenomen en een prijs onstaat door gebruik te maken van deze 
prijslijst wordt de apart gedefinieerde toeslag gebruikt in plaats van 
de standaard toeslag. 

ATG Het omschrijvingsveld van de artikelgroepen is uitgebreid van 30 naar 
40 tekens. 

AP 
Artikelen> 
Afdrukken artikeloverzicht> 
Selectievakje 'Afbeeldingen' 

U kunt nu in de functie Afdrukken artikeloverzicht het selectievakje 
'Afbeeldingen' aanvinken. Indien u dit selectievakje aanvinkt, dan 
worden de afbeeldingen geëxporteerd in jpg en bmp formaat, zonder 
dat de bestaande afbeeldingen worden overschreven. De afbeeldingen 
worden geëxporteerd maar de map ...\mis\dig. 

EO 
Verkoop> 
Kassa 

In de functie Kassa wordt de barcode niet langer geaccepteerd van 
artikelen waar de selectievakjes 'Actief' en/of 'Beschikbaar in kassa' 
niet zijn aangevinkt. 

NLO 
Boekhouding> 
Grootboek> 
Overzicht 
grootboekmutaties> 
Kolom 'Koers' 

In de functie Overzicht grootboekmutaties is het aantal decimalen 
voor de weergave van de valutakoers uitgebreid naar 6 decimalen. 

SU 
Systeem> 
Gebruikers> 
Selecteer gebruiker en kies 
knop [Rechten]> 
Selecteer optie en kies knop 
[Vrijgeven layout] 
 

In de functie Rechten is de knop [Vrijgeven layout] toegevoegd. Indien 
u de optie van uw keuze selecteert en deze knop kiest, dan worden de 
layout instellingen voor geselecteerde optie vrijgegeven. Het betreft 
hier onder andere de kolombreedte van de gegevensoverzichten. 
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EWN 
Verkoop> 
Management functies> 
Overzicht lopende 
verkoopfacturen> 
Velden 'Van ordercategorie' 
en 'T/m' 

In de functie Overzicht lopende verkoopfacturen is een 
selectiemogelijkheid op ordercategorie toegevoegd. 

EWV 
Verkoop> 
Management functies> 
Overzicht historische 
verkoopfacturen> 
Velden 'Van ordercategorie' 
en 'T/m' 

In de functie Overzicht historische verkoopfacturen is een 
selectiemogelijkheid op ordercategorie toegevoegd. 

UAM 
Inkoop> 
Aanmaken inkooporders> 
Op minimum voorraad / 
inkoophoeveelheid> 
Selectievakje 'Alleen 
bevestigde orders' 

In de functie Aanmaken inkooporders op minimum voorraad / 
Inkoophoeveelheid is het selectievakje 'Alleen bevestigde orders' 
toegevoegd. Indien u dit selectievakje aanvinkt worden alleen voor 
bevestigde verkooporders automatisch inkooporders aangemaakt. 
Een bevestigde verkooporder is een order waarbij het veld Bevestiging 
niet leeg is. 

ETP 
Verkoop> 
Tabellen> 
Verkoopprijslijsten 

In de functie Verkoopprijslijsten is de mogelijkheid toegevoegd om alle 
regels in een keer te verwijderen. 

ATQ 
Artikelen> 
Tabellen> 
Kwaliteiten> 
Velden 'Kwaliteit' en 
'Omschrijving' 

In de functie Kwaliteiten is het aantal posities van het veld 'Kwaliteit' 
uitgebreid tot 20 posities en het veld 'Omschrijving' uitgebreid tot 100 
posities. 

EWY4 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzichten kassa> 
Kassa berichten 

In de functie Kassa berichten is de mogelijkheid toegevoegd om een 
bericht in een keer naar een selectie van kassa's te versturen. 

OEO 
Voorraad> 
Inventarisatie> 
Inventarisaties 

Indien u in de functie Inventarisaties de inventarisaties samenvoegt 
wordt de categorie informatie per regel uit de broninventarisatie 
vastgehouden. 
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CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Knop [Wijzigen]> 
Knop [Verzendadressen]> 
Knop [Toevoegen] of 
[Wijzigen]> 
Selectievakje 'Winkel' 

In de functie Wijzigen debiteur is het selectievakje 'Winkel' 
toegevoegd. Deze status wordt gebruikt om in kassa omgevingen 
onderscheid te kunnen maken tussen de eigen filialen en 
klantgegevens. 

CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Knop [Wijzigen]> 
Knop [Verzendadressen]> 
Knop [Toevoegen] of 
[Wijzigen]> 
Selectievakje 'Winkel' 

In de functie Wijzigen debiteur is het selectievakje 'Winkel' 
toegevoegd. Deze status wordt gebruikt om in kassa omgevingen 
onderscheid te kunnen maken tussen de eigen filialen en 
klantgegevens. 
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UU / UR / EQ / ES / EN 
ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR 
In veld 'Artikel'  
<F7>-toets> 
Opmerkingen 
 
ATG 
Artikelen> 
Tabellen> 
Artikelgroepen> 
Knop [Wijzigen]> 
Knop [Instellingen] 
 

Bij het toevoegen of wijzigen van een inkooporder, ontvangst, offerte, 
verkooporder en factuur, is de mogelijkheid toegevoegd om per regel 
groepsinstellingen in te stellen. Als u in een regel staat in het veld 
'Artikel', kiest u de <F7>-toets op het toetsenbord. Het venster 
Groepsinstellingen wordt weergegeven. De zeer uitgebreide 
groepsinstellingen kunt u per artikelgroep instellen in de betreffende 
artikelgroep in de functie Groepsinstellingen.  
Per artikelgroep kunt u zelf 8 x 25 velden instellen. Per veld kunt u het 
type bepalen en de lengte dat het veld dient te zijn. U kunt 
onderstaande types velden selecteren: 
- (Alfa)numeriek 
-  Selectievakje 
-  Datum 
- Lijst 1 t/m lijst 99. Per lijst kunt u items toevoegen. 
 
Bij het gebruik van <F7> zullen de groepsinstellingen worden 
overgenomen uit AO. Deze instellingen kunnen per documentregel 
worden aangepast. 
Om deze informatie ook bruikbaar te maken in de verschillende 
layouts is in het layoutsysteem een tekstblokkensysteem per 
artikelgroep opgenomen (ETQ/ETS/ETI/UTP/UTR, selecteren layout en 
dan knop Instellingen, knop Groepsinstellingen). In deze tekstblokken 
kan per layout/artikelgroep worden gerefereerd aan de instellingen 
zoals deze in AO of in de <F7> regels is gedefinieerd. De tekstblokken 
zijn in de layoutdesigner gedefinieerd als SUBROWS_GROUP_TEXT. 
 
Binnen de tekstblokken gelden de volgende speciale tekens: 
 
<1,2> Deze tekst wordt inclusief de haakjes vervangen door tabblad 1, 
veld 2 uit de groepsinstellingen. Deze tekens mogen overal in de tekst 
voorkomen. 
 
{1,2} Deze tekens mogen alleen in het begin van een regel voorkomen. 
Als veld 2 van tabblad 1 niet leeg is wordt de hele regel weergegeven 
(exclusief het {..} deel). Als het betreffende veld wel leeg is wordt de 
hele regel weggelaten. Zo kunt u voorkomen dat er bijvoorbeeld 
veldomschrijvingen worden afgedrukt zonder dat het veld zelf is 
ingevuld. 

^ Bij het gebruik van matrix artikelen wordt met dit teken aangegeven 
dat de betreffende regel alleen bij de matrix-master op de layout 
dient te worden weergegeven. Dit voorkomt veelvuldige herhaling van 
gegevens op een layout. Dit teken dient nog voor een eventuele {..} 
vermelding op de rege te staan en mag niet samen met het ~ teken op 
dezelfde regel voorkomen. 
Binnen de layoutdesigner is de koptekst bekend als 
SUBROWS_GROUP_TEXT_MATRIX. Regels die met ^ beginnen worden 
niet in de standaard groeptekst opgenomen. 
 
~ Bij het gebruik van matrix artikelen wordt met dit teken aangegeven 
dat de betreffende regel bij zowel de matrix master als bij de 
indivuele kleur/maatvarianten dient te worden  weergegeven. 
Hiermee kunnen specificatievarianten binnen de matrix worden 
weergegeven. Dit teken dient nog voor een eventuele {..} vermelding 
op de rege te staan en mag niet samen met het ^ teken op dezelfde 
regel voorkomen. 
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NK / EQ / ES / EN / UR  
Mutatie-, order-, offerte-, 
factuur- en 
ontvangstnummer 

Het mutatienummer, ordernummer, offertenummer, factuurnummer 
en ontvangstnummer is uitgebreid naar 9 posities. 

UAM 
Inkoop> 
Aanmaken inkooporders> 
Op minimum voorraad / 
inkoophoeveelheid> 
Selectievakje 'Splitsen op 
groepsinstelling' 

In de functie Aanmaken inkooporders op minimum voorraad / 
Inkoophoeveelheid is het selectievakje 'Splitsen op groepsinstelling' 
toegevoegd. Indien u dit selectievakje aanvinkt worden de 
aangemaakte inkooporders automatisch opgesplitst per verkoopregel.  
Dit houdt in dat per verkoopregel met aangepaste groepsinstellingen 
een aparte inkoopregel wordt aangemaakt op de inkooporder. 
Op die manier worden alle groepsinstellingen behouden binnen het 
inkooptraject. 

ETG 
Verkoop> 
Tabellen> 
Instellen pakbonnummer 

Functie Instellen pakbonnummer toegevoegd. 

ETT 
Verkoop> 
Tabellen> 
Instellen factuurnummer 

Functie Instellen factuurnummer toegevoegd. 

CTU 
Debiteuren> 
Tabellen> 
Instellen debiteurnummer 

Functie Instellen debiteurnummer toegevoegd. 

PTU 
Crediteuren> 
Tabellen> 
Instellen debiteurnummer 

Functie Instellen crediteurnummer toegevoegd. 

ETU 
Verkoop> 
Tabellen> 
Instellen offertenummer 

Functie Instellen offertenummer toegevoegd. 

OTU 
Voorraad> 
Tabellen> 
Instellen mutatienummer 

Functie Instellen mutatienummer toegevoegd. 
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OTB 
Voorraad> 
Tabellen> 
Instellen batchnummer 

Functie Instellen batchnummer toegevoegd. 

UTE 
Inkoop> 
Tabellen> 
Instellen inkoopnummer 

Functie Instellen inkoopnummer toegevoegd. 

UTT 
Inkoop> 
Tabellen> 
Instellen ontvangstnummer 

Functie Instellen ontvangstnummer toegevoegd. 

UTG 
Inkoop> 
Tabellen> 
Instellen pakbonnummer 

Functie Instellen pakbonnummer toegevoegd. 

CTC 
Debiteuren> 
Tabellen> 
Categorieën> 
Knop [Artikelen] 

EQ / ES / EN 
Offerte, order en factuur 

In de functie Categorieën is de mogelijkheid toegevoegd om artikelen 
aan een klantcategorie te koppelen. Per artikel kunt u aangeven: 
- Categorie -> Offerte / Order / Factuur 
- Positie 
- Artikel 
- Minimale waarde 
- Maximale waarde 
- Factor 
- Toeslag 
 
Met deze functie is het mogelijk om per document uit de aangegeven 
categorie automatisch een artikel aan het document toe te voegen 
zodra aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Bij offerte en order 
wordt het artikel toegevoegd zodra bij het aanmaken van het 
document op Sluiten wordt gedrukt. Bij het wijzigen van een order of 
offerte zal geen artikel worden toegevoegd.  
Bij het maken van een verkoopfactuur zal het artikel bij het afdrukken 
van de factuur worden toegevoegd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken 
aan de toepassingen van een kredietbeperking. 
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ATS 
Artikelen> 
Tabellen> 
Instellingen> 
Selectievakje 'Zoeken op 
matrix masters' 
 
AO 
Artikelen> 
Overzicht artikelen> 
Selectievakje 'Alleen 
masters' 

U kunt nu in de functie Artikelinstellingen het selectievakje 'Zoeken op 
matrix masters' aanvinken. Indien u dit selectievakje aanvinkt, dan 
kunt u in de functie Overzicht artikelen zoeken op alleen de 'master' 
artikelen (hoofdartikelen). De artikelen die zijn aangemaakt met als 
basis het 'master' artikel in bijvoorbeeld verschillende maten en 
kleuren worden niet weergegeven indien u het selectievakje aanvinkt.  
In de functie Overzicht artikelen wordt het selectievakje 'Alleen 
masters' automatisch aangevinkt. 

CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Knop [Wijzigen]> 
Knop [Financieel]> 
Dubbelklik openstaande 
factuur> 
Dubbelklik mutatie> 
Dubbelklik grootboekmutatie 

In de functie Wijzigen debiteur is de mogelijkheid toegevoegd om 
direct vanuit de debiteur de openstaande facturen met bijbehorende 
financiële mutaties raad te plegen en de mutatie aan te passen. De 
functie Mutaties wordt automatisch gestart. Om van deze functie 
gebruik te kunnen maken heeft de betreffende gebruiker ook rechten 
in de menupaden NLO en NA nodig. 

PO 
Crediteuren> 
Overzicht crediteureren> 
Knop [Wijzigen]> 
Knop [Financieel]> 
Dubbelklik openstaande 
factuur> 
Dubbelklik mutatie> 
Dubbelklik grootboekmutatie 

In de functie Wijzigen crediteur is de mogelijkheid toegevoegd om 
direct vanuit de crediteur de openstaande facturen met bijbehorende 
financiële mutaties raad te plegen en de mutatie aan te passen. De 
functie Mutaties wordt automatisch gestart. Om van deze functie 
gebruik te kunnen maken heeft de betreffende gebruiker ook rechten 
in de menupad NLO en NA nodig. 

SAC 
Systeem> 
Systeemonderhoud> 
Consistentiecontrole> 
Selectievakje 'Alleen 
voorraadcontrole' 

U kunt nu in de functie Consistentiecontrole het selectievakje 'Alleen 
voorraadcontrole' aanvinken. Indien u dit selectievakje aanvinkt, dan 
wordt u alleen de voorraad gecontroleerd. 
Indien u het selectievakje niet aanvinkt, wordt de consistentie van alle 
functies gecontroleerd. 
Het controleren van alleen de voorraad kost minder tijd dan het 
uitvoeren van een volledige controle. 

UU / UR / EQ / ES / EN 
In regel  
<F3>-toets> 
'Aantal besteld van alle 
subregels te leveren 
gelijkstellen aan aantal 
aangeboden' 

Bij het toevoegen of wijzigen van een inkooporder, ontvangst, offerte, 
verkooporder en factuur, is de mogelijkheid toegevoegd om in een 
regel de <F3>-toets te kiezen. Als u in een regel staat, kiest u de <F3>-
toets op het toetsenbord.  
Met deze functie kunt u de kolom 'Geleverd' in een keer gelijkstellen 
met de kolom 'Besteld'. 
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ATG 
Artikelen> 
Tabellen> 
Artikelgroepen> 
Knop [Toevoegen] of 
selecteer artikelgroep en 
kies knop [Wijzigen]> 
Veld 'Verrekenfactor' 
 
UR 
Inkoop> 
Inkooporders / Ontvangsten> 
knop [Toevoegen] of 
[Wijzigen]> 
Veld 'Verrekenprijs' 

In de functie Artikelgroepen is het veld 'Verrekenfactor' toegevoegd. In 
het veld kunt u de factor invullen waarmee de verrekenprijs van 
artikelen met de betreffende artikelgroep wordt vermenigvuldigd. 
In de functies Toevoegen of Wijzigen inkooporder / Toevoegen of 
Wijzigen ontvangst wordt de verrekenprijs weergegeven in het veld 
'Verrekenprijs'. 
De bepalingen van de verrekenwaarde van een artikel in administraties 
die gebruik maken van een GIP waardering is daarmee als volgt: 
 
(Inkoopprijs  * Koers) * Verrekenfactor PO * Verrekenfactor ATG 
 

EWY9 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzichten kassa> 
Overzicht leveranciers per 
locatie 

Functie Overzichten leveranciers per locatie toegevoegd. In de functie 
wordt per leverancier een overzicht van de voorraad en verkopen 
weergegeven. U kunt in het overzicht onder andere selecteren op: 
- Van leverancier – T/m 
- Van artikelgroep – T/m 
- Van seizoen – T/m 
- Van locatie – T/m 
- Van datum – T/m 

EWYC 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzichten kassa> 
Overzicht kassa klachten 

Functie Overzicht kassa klachten toegevoegd. U kunt per klacht 
invullen: 
- Klachtnummer 
- Artikel 
- Van datum – T/m datum 
- Van gebruiker 
- Status 
 
Verder worden er uitgebreide informatie over de betreffende klacht 
bijgehouden, zoals bonnummer, aankoopdatum, ontvangst, klantnaam, 
aankoopfiliaal. Ook wordt er weergegeven wanneer de klacht is 
ontvangen en hoe de klacht is afgehandeld. 

AMZ 
Artikelen> 
Management functies> 
Importeren staffelprijzen 
 

Functie Importeren staffelprijzen toegevoegd. 

EMP 
Verkoop> 
Management functies> 
Importeren prijslijsten 
 

Functie Importeren prijslijsten toegevoegd. 
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ATG 
Artikelen> 
Tabellen> 
Artikelgroepen> 
Toevoegen/Wijzigen 
artikelgroep> 
Veld 'Sjabloonartikel' 

AO 
Artikelen> 
Overzicht artikelen> 
Toevoegen/Wijzigen artikel 

In de functie Artikelgroepen is de mogelijkheid toegevoegd om per 
artikelgroep aan te geven dat u een sjabloonartikel wilt gebruiken. In 
de artikelgroep van uw keuze kunt u hiertoe in het veld 
'Sjabloonartikel' het artikel van uw keuze invullen. De gegevens van dit 
artikel zullen als sjabloon worden gebruikt als u de artikelgroep 
selecteert (bij het toevoegen van een artikel).  
 
In de functie Toevoegen artikel of Wijzigen artikel is het veld 
'Kwaliteit' toegevoegd. Voor het betreffende artikel, kunt u de 
kwaliteit selecteren. 

ATG 
Artikelen> 
Tabellen> 
Artikelgroepen> 
Knop [Wijzigen]> 
Knop [Instellingen] 
 
UU / UR / EQ / ES / EN 
Inkooporder, ontvangst, 
offerte, order en factuur 
 

In de functie Groepsinstellingen zijn de numerieke velden uitgebreid 
tot 9 posities. U kunt ook decimalen gebruiken. 

ATS 
Artikelen> 
Tabellen> 
Artikelinstellingen> 
Knop [Standaard] verwijderd 

In de functie Artikelinstellingen zijn de standaard artikelinstellingen 
verwijderd. Deze functie is vervangen door sjabloonartikelen in de 
functie ATG. 

EME 
Verkoop> 
Management functies> 
Regenereren financiële 
boekingen kassa 

Functie Regenereren financiële boekingen kassa toegevoegd. 

UU / UR / EQ / ES / EN 
In veld 'Omschrijving' 
<F3>-toets> 
Veld 'Extra omschrijving 2' 
toegevoegd' 

Bij het toevoegen of wijzigen van een inkooporder, ontvangst, offerte, 
verkooporder en factuur, is de mogelijkheid toegevoegd om, indien u 
in het veld 'Omschrijving' staat, de <F3>-toets te kiezen. Het venster 
Extra omschrijving wordt weergegeven. De velden 'Extra omschrijving' 
en 'Extra omschrijving 2' worden weergegeven. U kunt de 
omschrijvingen nog wijzigen. 
Tevens is de functie <F2> toegevoegd.  Met deze functie kunt u per 
regel een vrije text van maximaal 8192 tekens opslaan. 
Deze tekst is tevens op de layout te gebruiken. 
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EQ / ES / EN 
In regel <F9>-toets 

Bij het toevoegen of wijzigen van een offerte, order en factuur, is de 
mogelijkheid toegevoegd om per regel een contactpersoon te 
selecteren. Als u in de regel staat waar u een (ander) contactpersoon 
bij wilt selecteren, kiest u de <F9>-toets op het toetsenbord. Het 
venster Contactpersonen wordt weergegeven. Een contactpersoon kunt 
u toevoegen of wijzigen door de knop [Contactpers.] te kiezen in de 
functie Wijzigen debiteur. 

UU / UR / EQ / ES / EN 
 
ATS / CTS / PTS 
Selectievakje 'Tonen 
opmerkingen' 

Bij het toevoegen of wijzigen van een inkooporder, ontvangst, offerte, 
order en factuur, is de mogelijkheid toegevoegd om direct groot het 
venster Opmerkingen weer te laten geven. In de functies 
Artikelinstellingen / Instellingen debiteuren / Instellingen crediteuren 
vinkt u hiertoe het selectievakje 'Tonen opmerkingen' aan. 
Opmerkingen bij uw artikelen, debiteuren en crediteuren kunt u 
toevoegen of wijzigen door het veld [Opmerkingen] in te vullen in de 
functie Toevoegen debiteur / Wijzigen debiteur / Toevoegen crediteur 
/ Wijzigen crediteur. 

UU / UR / EQ / ES / EN 
 
AXH 
Artikelen> 
Matrix beheer> 
Horizontale selectielijsten> 
knop [Items]> 
knop [Wijzigen] 
 
AXV 
Artikelen> 
Matrix beheer> 
Verticale selectielijsten> 
Knop [Items]> 
Knop [Wijzigen] 

Bij het toevoegen of wijzigen van een inkooporder, ontvangst, offerte, 
order en factuur, is de mogelijkheid toegevoegd om kleur- en/of 
maattoeslagen van uw matrix artikelen toe te passen. 
In de functies Horizontale selectielijsten en Verticale selectielijsten is 
de mogelijkheid toegevoegd om items in de selectielijsten te wijzigen. 
U kunt nu per maat en/of per kleur een maat- of kleurtoeslag per 
factor of per vast bedrag invullen. U kunt dit zowel voor uw verkoop 
als voor uw inkoop toepassen. 

OIE 
Voorraad> 
Inventarisatie> 
Importeren inventarisaties 

Functie Importeren inventarisaties toegevoegd. 

ONI 
Voorraad> 
Management functies> 
Importeren voorraadmutaties 

Indien u voorraadmutaties wilt importeren in het MIS met de functie 
Importeren voorraadmutaties dient u de kolom categorie (category) 
DBF_010 toe te voegen in de import layout. 
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CTS 
Debiteuren> 
Tabellen> 
Instellingen> 
Selectievakje 'Zoeken op 
naam in CO' 
 
CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Knop [Zoeken] 

U kunt nu in de functie Instellingen debiteuren het selectievakje 
'Zoeken op naam in CO' aanvinken. Indien u dit selectievakje aanvinkt, 
kunt u direct op 'Naam' zoeken als u in de functie Overzicht debiteuren 
de knop [Zoeken] kiest. 
Indien u het selectievakje niet aanvinkt, kunt u direct op 'Code' 
zoeken. 

EWE 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzicht lopende 
verkooporders 

In de functie Overzicht lopende verkooporders wordt vanaf nu indien 
er in de orderregels geen leverdatum is ingevuld, de leverdatum 
gehanteerd die als leverdatum staat ingevuld bovenaan de 
verkooporder. 
Als de leverdatum van de gehele order wordt gebruikt in plaats van de 
regeldatum is dit herkenbaar aan het sterretje achter de datum. 

EWS 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzicht samenstellingen 
per verkooporder> 
Selectievakje 'Alleen actieve 
samenstellingen' 

In de functie Overzicht samenstellingen per verkooporder kunt vanaf 
nu ook alleen de actieve samenstellingen laten weergeven. Hiertoe 
vinkt u het selectievakje 'Alleen actieve samenstellingen' aan. 

EMP 
Verkoop> 
Management functies> 
Importeren prijslijsten 

Functie Importeren prijslijsten toegevoegd. 

EQ / ES / EN 
 
ETI / ETQ / ETS 
Selectievakje 'Blokkeren bij 
kredietlimiet' 

Bij het toevoegen of wijzigen van een offerte, order en factuur, is de 
mogelijkheid toegevoegd om de klant te blokkeren indien het 
kredietlimiet is overschreden. 

EAFA 
Verkoop> 
Statistieken> 
Overzicht per leverancier> 
Per agent 

Functie Overzicht per leverancier / per agent toegevoegd. 
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EWY 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzichten kassa 

Functie Overzichten kassa toegevoegd. Onderstaande overzichten 
vindt u vanaf nu onder deze functie: 
- Overzicht geweigerde transfers (EWY8) 
- Overzicht historische kassatransacties (EWY2) 
- Kassa vouchers (EWYB) 
- Dagstaat kassa (EWYG) 
- Kassamutaties (EWYU) 
- Historische kassa transacties (EWYX) 
- Overzicht kassa transfers (EWYY) 

ODH 
Voorraad> 
Herverdelen voorraad> 
Historische verdelingen 

Functie Herverdelen voorraad historische verdelingen toegevoegd. 

ODR 
Voorraad> 
Herverdelen voorraad> 
Op ontvangst 

Functie Herverdelen voorraad op ontvangst toegevoegd. 

OEH 
Vooraad> 
Inventarisatie> 
Overzicht historische 
inventarisaties 

Functie Overzicht historische inventarisaties toegevoegd. 

SU 
Systeem> 
Gebruikers> 
Knop [Toevoegen] of 
selecteer gebruiker en kies 
[Wijzigen]> 
Veld 'Windows gebruiker' 
 

In de functie Toevoegen gebruiker / Wijzigen gebruiker is het veld 
'Windows gebruiker' toegevoegd. In dit veld kunt u uw gebruikersnaam 
in Windows invullen. 

UMT 
Inkoop> 
Management functies> 
Controleren verrekenprijzen 

De functie Controleren verrekenprijzen kunt u vanaf nu ook gebruiken 
indien u geen ontvangsten in het MIS boekt. 

UU / UR / EQ / ES / EN 
In veld 'Omschrijving'  
<F2>-toets> 
Opmerkingen 

Bij het toevoegen of wijzigen van een inkooporder, ontvangst, offerte, 
verkooporder en factuur, is de mogelijkheid toegevoegd om per regel 
een additioneel opmerkingen veld toe te voegen. Als u in een regel 
staat in het veld 'Omschrijving', kiest u de <F2>-toets op het 
toetsenbord. Het venster Opmerkingen wordt weergegeven. 
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EO 
Verkoop> 
Kassa 
 
ETK 
Verkoop> 
Tabellen> 
Kassa> 
Selectievakje 'Uitgebreide 
dagafsluiting' 

U kunt nu in de functie Kassa een uitgebreide dagafsluiting afdrukken. 
In de functie Instellingen kassa vinkt u hiertoe het selectievakje 
'Uitgebreide dagafsluiting' aan. 

EW3 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzicht verkopen per 
datum 

In de functie Overzicht verkopen per datum worden ook de niet-
voorraad artikelen weergegeven in het overzicht. 

CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Toevoegen- / Wijzigen 
debiteur> 
Knop [Prijslijst]> 
Veld 'Aantal' 

In de functie Prijslijst is de mogelijk toegevoegd om het aantal in te 
vullen. U kunt per artikel of per artikelgroep het aantal en de waarde 
invullen en het selectievakje van uw keuze aanvinken: 
- Kortingspercentage 
- Kortingsbedrag 
- Nieuwe prijs 

EWYU 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzichten kassa> 
Kassa mutaties 

Functie Kassa mutaties toegevoegd. 

CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Toevoegen- / Wijzigen 
debiteur> 
Knop [E-Commerce]> 
Veld 'Status' 

In de functie E-Commerce instellingen wordt vanaf nu ook de inhoud 
van het veld 'Status' in het sjabloon (standaard opmaak) ingevuld. Om 
een sjabloon van de betreffende debiteur aan te maken kunt u het 
selectievakje 'Sjabloon' aanvinken. 

OM 
Voorraad> 
Voorraadmutaties 

In de functie Voorraadmutaties kunt u vanaf nu ook voorraadmutaties 
toevoegen door gebruik te maken van een barcodescanner. 
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ES 
Verkoop> 
Verkooporders> 
Toevoegen/Wijzigen order 
 
EP 
Verkoop> 
Aanmaken 
verzenddocumenten 
 
EWL 
Verkoop> 
Overzichten> 
Historische verkooporders 

In de functie Verkooporders, Aanmaken verzenddocumenten en 
Historische verkooporders is de ondersteuning van zendingen via TNT 
toegevoegd. U kunt TNT vrachtbrieven inclusief barcodes afdrukken 
(Track & Trace). 

AXM 
Artikelen> 
Matrix beheer> 
Knop [Alles bijwerken] 

In de functie Matrix manager kunt u alle matrixen tegelijkertijd 
bijwerken. U kiest hiertoe de knop [Alles bijwerken]. 
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CMI 
Debiteuren> 
Management functies> 
Importeren debiteuren 

Indien u klantgegevens wilt importeren in het MIS met de functie 
Importeren debiteuren kunt u in de import layout in de kolom naam 
(name) DBF_001 tot 100 posities invullen in plaats van 40 posities. 

NK 
Boekhouding> 
Elektronisch bankieren 

In de functie Elektronisch bankieren is de ondersteuning voor 
bankberichten van ABN AMRO toegevoegd. 

EO 
Verkoop> 
Kassa 

In de functie Kassa is de ondersteuning voor postcode validatie 
toegevoegd. Met deze functie kunt u direct controleren of de 
postcode-huisnummercombinatie van de gegevens van de klant die u 
toevoegt of wijzigt overeenkomt met de straat en plaatsnaam. 

ATQ 
Artikelen> 
Tabellen> 
Kwaliteiten 
 
AO 
Artikelen> 
Overzicht artikelen> 
Toevoegen/Wijzigen Artikel> 
Veld 'Kwaliteit' 

De functie Kwaliteiten toegevoegd. Met deze functie kunt u 
kwaliteiten toevoegen, wijzigen en verwijderen. 
 
In de functie Toevoegen artikel of Wijzigen artikel is het veld 
'Kwaliteit' toegevoegd. Voor het betreffende artikel, kunt u de 
kwaliteit selecteren. 

AMI 
Artikelen> 
Management functies> 
Importeren artikelen 

Indien u artikelen wilt importeren in het MIS met de functie 
Importeren artikelen dient u in de import layout in de kolom kwaliteit 
(quality) DBF_055 toevoegen. 
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AWP 
Artikelen> 
Overzichten> 
Artikelen per samenstelling 

De functie Artikelen per samenstelling toegevoegd. Met deze functie 
kunt u een overzicht laten weergeven van de artikelen per 
samenstelling. U kunt het overzicht met de gegevens van uw keuze te 
laten weergeven. Selecteer hiertoe de selectievakjes van uw keuze: 
- Actief 
- Omzetstatistieken 
- Voorraad 
- Niet actief 
- Geen omzetst. 
- Geen voorraad 
- Inkoopsamenstellingen 
- Verkoopsamenstellingen 
- Alleen actieve samenstellingen 
 
Een samenstelling van een artikel kunt u aanmaken door in de functie 
Wijzigen artikel de knop [Samenstelling] te kiezen. Bij de 
samenstelling kunt u aangeven of het een samenstelling in de inkoop, 
de verkoop of beide betreft. Ook kunt u per artikel dat u toevoegt in 
de samenstelling aangeven of de verreken- en de verkoopprijs 
opgeteld dienen te worden en dat de voorraad bijgewerkt dient te 
worden. U kunt aangeven of de afzonderlijke artikelen afgedrukt 
dienen te worden op de verkooporder en/of verkoopfactuur. 

AWS 
Artikelen> 
Overzichten> 
Samenstellingen per artikel 

De functie Samenstellingen per artikel toegevoegd. Met deze functie 
kunt u een overzicht laten weergeven van de samenstellingen per 
artikel. U kunt het overzicht met de gegevens van uw keuze te laten 
weergeven. Selecteer hiertoe de selectievakjes van uw keuze: 
- Actief 
- Omzetstatistieken 
- Voorraad 
- Niet actief 
- Geen omzetst. 
- Geen voorraad 
- Inkoopsamenstellingen 
- Verkoopsamenstellingen 
- Alleen actieve samenstellingen 

EWH 
Verkoop> 
Overzichten> 
Historische verkoopfacturen 

In de functie Historische verkoopfacturen is de kolom 'Referentie' 
toegevoegd. Hiertoe dient u naar rechts te scrollen in de functie. 

OO 
Voorraad> 
Overzicht voorraad> 
Selectievakje 'Per locatie 
rapporteren' 

In de functie Overzicht voorraad kunt vanaf nu de voorraad per locatie 
laten weergeven. Hiertoe vinkt u het selectievakje 'Per locatie 
rapporteren' aan. 
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UMT 
Inkoop> 
Management functies> 
Controleren verrekenprijzen 

De functie Controleren verrekenprijzen kunt vanaf nu ook gebruiken 
voor artikelen waar u de voorraad niet van bijhoudt. 

ATG 
Artikelen> 
Tabellen> 
Artikelgroepen> 
Knop [Kopiëren] 

Indien u de functie Artikelgroepen de artikelgroep van uw keuze 
selecteert en de knop [Kopiëren] kiest, worden de 
grootboekrekeningen gekopieerd. 

AMG 
Artikelen> 
Management functies> 
Importeren artikelgroepen 

Indien u artikelgroepen wilt importeren in het MIS met de functie 
Importeren artikelgroepen dient u de kolom dekking calc. 
(calculations) DBF_007 toe te voegen in de import layout. 

OO 
Voorraad> 
Overzicht voorraad> 
Selectievakje 'Extra 
omschrijving' 

In de functie Overzicht voorraad kunt vanaf nu in het overzicht van de 
voorraad ook de extra omschrijving laten weergeven. Hiertoe vinkt u 
het selectievakje 'Extra omschrijving' aan. 

EWYG 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzichten kassa> 
Dagstaat kassa> 
Selectievakje 'Uitsplitsen 
EFT' 

U kunt nu in de functie Dagstaat kassa het selectievakje 'Uitsplitsen 
EFT' aanvinken. Indien u dit selectievakje aanvinkt, dan kunt u ook per 
kaartsoort een specificatie laten weergeven. Bij de specificatie van de 
betaalwijzen wordt de code en het bedrag weergegeven:  
- Contant 
- EFT 
- per kaartsoort (bijvoorbeeld bank, creditcard) 

EWYG 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzichten kassa> 
Dagstaat kassa 

In de functie Dagstaat kassa wordt er in de specificatie van de agenten 
per agent weergegeven: 
- Omz./u. (Omzet per uur) 
- Logon 
- Logoff 
- Tijd 
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EN / ETI / ETS / EQ / ES / 
CO 
PO / UTP / UTR / UU / UR 
 

U kunt nu tot 100 tekens gebruiken voor de klant/debiteurnaam en 
leverancier/crediteurnaam in plaats van 40 tekens.  
De naam vindt u terug in de functies Verkoopfacturen, 
Factuurinstellingen (knop [Layouts]), Instellingen verkooporders (knop 
[Layout], Verkoopoffertes, Overzicht debiteuren, Overzicht 
crediteuren, Instellingen inkooporders (knop [Layouts]), Inkooporders 
en Ontvangsten. 

EO 
Verkoop> 
Kassa 
 
ETK 
Verkoop> 
Tabellen> 
Kassa> 
Selectievakje 'Afdrukken 
Van-voor prijzen' 

In de functie Kassa kunt u indien u korting geeft op een artikel dit 
direct weer laten geven op de kassabon. De oude prijs en de nieuwe 
prijs wordt weergegeven (bijvoorbeeld: Van 199,95 voor 159,95). In de 
functie Instellingen kassa vinkt u hiertoe het selectievakje 'Afdrukken 
Van-voor prijzen' aan. 

CP 
Debiteuren> 
Afdrukken debiteuren 
overzicht> 
Veld 'Van locatie' - T/m' 

In de functie Afdrukken overzicht debiteuren kunt vanaf nu ook 
selecteren op: 
- Van locatie - T/m locatie 

NP 
Boekhouding> 
Verwerken mutaties> 
Selectievakje 'Alle 
jaren/periodes' 

U kunt nu in de functie Verwerken mutaties het selectievakje 'Alle 
jaren/periodes' aanvinken. Indien u dit selectievakje aanvinkt, dan 
worden bij het verwerken van de mutaties alle jaren/periodes 
(tijdelijk) verwerkt. 

ATS 
Artikelen> 
Tabellen> 
Instellingen> 
Selectievakje 'Verbergen 
inkoopprijs bij alleen lezen' 
 
AO 
Artikelen> 
Overzicht artikelen> 
Knop [Zoeken] en [Details] 

U kunt nu in de functie Artikelinstellingen het selectievakje 'Verbergen 
inkoopprijs bij alleen lezen' aanvinken. Indien u dit selectievakje 
aanvinkt, dan wordt de inkoopprijs van de artikelen niet weergegeven 
voor de betreffende gebruiker. Belangrijk is dat u per gebruiker eerst 
het selectievakje 'Alleen lezen AO' aanvinkt.  
Voordeel is dat uw medewerkers gegevens van de artikelen kunnen 
raadplegen, echter geen inkoop- en verrekenprijzen. 
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CTS 
Debiteuren> 
Tabellen> 
Instellingen> 
Selectievakje 'Verplichte 
sjablonen' 
 
CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Toevoegen- / Wijzigen 
debiteur> 
Selectievakje 'Sjabloon' 

U kunt nu in de functie Instellingen debiteuren het selectievakje 
'Verplichte sjablonen' aanvinken. Indien u dit selectievakje aanvinkt, 
dan wordt het gebruik van sjablonen verplicht indien u een nieuwe 
debiteur toevoegt. 
Per debiteur waar u een sjabloon (standaard opmaak) van wilt 
aanmaken kunt u het selectievakje 'Sjabloon' aanvinken. Alle gegevens 
van deze debiteur worden als standaard opmaak ingevuld en 
weergegeven in de lijst sjablonen. Indien u een nieuwe debiteur 
toevoegt wordt er een keuze gemaakt. Hier dient u later indien u een 
nieuwe debiteur toevoegt een sjabloon te selecteren voor deze nieuwe 
debiteur. 
Indien u 'Verplichte sjablonen' aanvinkt is het voordeel dat de 
standaard instellingen per debiteur al zijn ingevuld en dat er geen 
velden worden 'vergeten' in te vullen of dat er velden onjuist worden 
ingevuld. 

PTS / PO In bovenstaande procedure wordt uitgelegd hoe u verplichte sjablonen 
kunt gebruiken. Deze procedure kunt u ook toepassen in de functie 
Instellingen crediteuren en bij het toevoegen van een nieuwe 
crediteur. 

UTP / UTR / ETI / ETS / EN /  
EQ / ETQ / ES / UR / UU 
Selecteer {default} printer 

Voor het afdrukken van uw facturen, orders, ontvangsten en offertes 
kunt u vanaf nu de standaard printer selecteren. Hiertoe selecteert u 
in de instellingen de printer {default} in de velden 'Printer 1' , 'Printer 
2' en/of 'Fax'. 
De {default} printer is de printer die als standaard printer staat 
ingesteld in Windows in de functie 'Printers en faxapparaten'. 
Het instellen van printers vindt u terug in de functies Instellingen 
inkooporders, Instellingen ontvangsten, Factuurinstellingen, 
Instellingen verkooporders, Verkoopoffertes, Instellingen offertes, 
Ontvangsten, Inkooporders. 
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ETK 
Verkoop> 
Tabellen> 
Kassa> 
Selectievakje 'Genereren 
financiële mutaties' 

U kunt nu in de functie Instellingen kassa het selectievakje 'Genereren 
financiële mutaties' aanvinken. Indien u dit selectievakje aanvinkt, 
dan worden bij het afrekenen van de artikelen financiële mutaties 
gegenereerd. 
Deze instelling deed u voorheen in de functie Factuurinstellingen. 

OEO 
Voorraad> 
Inventarisatie> 
Inventarisaties 

De functie Inventarisaties toegevoegd. Met deze functie kunt u de 
voorraad (per locatie) inventariseren. In deze inventarisatie kunt u 
onder andere: 
- voorraadmutaties aanmaken 
- de voorraad vastzetten 
- het aantal geteld per artikel invullen 
- de voorraaddatum invullen 
- de teldatum invullen 
 

EWH 
Verkoop> 
Overzichten> 
Historische verkoopfacturen 

In de functie Historische verkoopfacturen is de ondersteuning van 
Outlook MAPI toegevoegd. U kunt nu bij een email met een kopie 
factuur een begeleidend schrijven toevoegen. 

SU 
Systeem> 
Gebruikers> 
Selecteer de gebruiker van 
uw keuze> 
Selectievakje 'Blokkeren 
samenst. AO' 

U kunt nu in de functie Toevoegen gebruiker of Wijzigen gebruiker het 
selectievakje 'Blokkeren samenst. AO' aanvinken. Indien u dit 
selectievakje aanvinkt, dan kunt u per gebruiker samenstellingen van 
artikelen blokkeren. 

AZ 
Artikelen> 
Prijzen per datum> 
Knop[ Batch] 
 

In de functie Prijzen per datum is de mogelijkheid toegevoegd om in 
een batch de prijzen per datum toe te passen. De prijzen per datum 
gebruikt u om voor de artikel(groep)en van uw keuze, de prijzen voor 
een bepaalde periode aan te passen. Na de einddatum wordt de 
normale prijs gehanteerd. 

In deze batch verwerking kunt u onder andere: 

- een nieuwe prijs, vermenigvuldigen met factor of vaste waarde 
optellen 

- van artikel(groep) - t/m artikel(groep) selecteren 
- een positief masker - negatief masker selecteren 
- het seizoen selecteren 
- de artikelgroep selecteren 
- de afronding selecteren (beneden, afronden of naar boven) 
- de precisie selecteren (0.01, 0.05, 1.00, 5.00, 10.00, 100.00, 

1000.00) 
- de start- en einddatum invullen. 
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AZ 
Artikelen> 
Prijzen per datum> 
Knop[ Batch] 

In de functie Prijzen per datum is de mogelijkheid toegevoegd om een 
etiket af te drukken van de nieuwe tijdelijke prijs van uw artikelen. 

EO 
Verkoop> 
Kassa 

Indien u gebruik maakt van een klantendisplay in de functie Kassa, 
wordt vanaf nu op de display het totaalbedrag weergegeven. 

CO / PO 
Debiteuren / Crediteuren> 
Knop[ Zoeken]> 
Selectievakje 'Nummer' 

In de functie Zoeken in de functie Overzicht debiteuren of Overzicht 
crediteuren is de mogelijkheid toegevoegd om alle debiteuren of 
crediteuren weer te geven indien u op nummer zoekt.  
In de functies kiest u de knop [Zoeken] en selecteert u het 
selectievakje 'nummer'. 
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AO 
Artikelen> 
Overzicht artikelen> 
Toevoegen/Wijzigen artikel> 
- Selectievakje 'Verpl. 
ink.samenst.' 
- Selectievakje 'Verpl. 
verk.samenst.' 

Indien u niet alleen losse artikelen verkoopt en inkoopt, maar ook 
combinaties van artikelen, gebruikt u de module Samengestelde 
artikelen. Vanaf nu kunt u nu per artikel aangeven of het verplicht is 
voor het betreffende artikel dat het een samengesteld artikel betreft. 
 
U kunt nu in de functie Toevoegen artikel of Wijzigen artikel het 
selectievakje 'Verpl. ink. samenstelling' aanvinken. Indien u dit 
selectievakje aanvinkt, is het verplicht om een of meer artikelen aan 
de samenstelling toe te voegen. Indien er geen artikel bij de 
samenstelling is toegevoegd, dan kan er geen inkooporder worden 
afgedrukt. 
 
U kunt nu in de functie Toevoegen artikel of Wijzigen artikel het 
selectievakje 'Verpl. verk. samenstelling' aanvinken. Indien u dit 
selectievakje aanvinkt, is het verplicht om een of meer artikelen aan 
de samenstelling toe te voegen. Indien er geen artikel bij de 
samenstelling is toegevoegd, dan kan er geen verkooporder of -factuur 
worden afgedrukt. 

AO 
Artikelen> 
Overzicht artikelen> 
Toevoegen/Wijzigen artikel> 
Selectievakje 'Beschikbaar in 
kassa' 

U kunt nu in de functie Toevoegen artikel of Wijzigen artikel het 
selectievakje 'Beschikbaar in kassa' aanvinken. Indien u dit 
selectievakje aanvinkt bij uw artikelen worden deze artikelen 
beschikbaar in de module Kassa. 

AO 
Artikelen> 
Overzicht artikelen> 
Toevoegen/Wijzigen artikel> 
Afbeelding 

U kunt nu in de functie Toevoegen artikel of Wijzigen artikel tot een 
drietal afbeeldingen bij uw artikelen toevoegen. De afbeeldingen 
worden automatisch in de database opgeslagen, zodat u deze 
afbeeldingen bijvoorbeeld op uw layouts kunt plaatsen (zoals op uw 
inkooporders, ontvangsten, verkooporders en facturen).  
In de layout generator maakt u een dataset aan en verwijst hierbij 
naar de afbeeldingen met id 1, 2 en 3. 

AS 
Artikelen> 
Afdrukken artikeloverzicht 
per status 

Functie Afdrukken artikeloverzicht per status toegevoegd. 

ATG 
Artikelen> 
Tabellen> 
Artikelgroepen> 
Toevoegen/Wijzigen 
artikelgroep> 
Veld 'Dekking calc.' 

In de functie Artikelgroepen is het veld 'Dekking calc.' toegevoegd. 
Voor de betreffende artikelgroep, kunt u de grootboekrekening voor 
de dekking van calculaties selecteren. 
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AXM 
Artikelen> 
Matrix beheer> 
Matrix manager 

In de functie Matrix manager is de functie afdrukken etiketten 
toegevoegd. 

AXM 
Artikelen> 
Matrix beheer> 
Matrix manager 

In de functie Matrix manager is de functie zoeken toegevoegd. 

CMI 
Debiteuren> 
Management functies> 
Importeren debiteuren 

Indien u klantgegevens wilt importeren in het MIS met de functie 
Importeren debiteuren dient u de kolom webstatus DBF_069 toe te 
voegen in de import layout. 

CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Toevoegen/Wijzigen 
debiteur> 
Knop [E-Commerce]> 
Veld 'Status' 

In de functie Toevoegen debiteur of Wijzigen debiteur is de 
mogelijkheid toegevoegd om een status van een webkoppeling aan uw 
klant koppelen.  
Indien u een nieuwe klant toevoegt of een bestaande klant wijzigt, 
dient u de knop [E-Commerce] te kiezen en het veld 'Status' in te 
vullen. Indien in het veld 'Status' niets is ingevuld, is de knop [Opslaan] 
grijs en kunt u de gegevens van de klant niet opslaan. 

CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Toevoegen/Wijzigen 
debiteur> 
Veld 'Vervoerder' 

In de functie Toevoegen debiteur of Wijzigen debiteur is de 
mogelijkheid toegevoegd om een vervoerder (zoals TNT, FedEx, DHL, 
etc.) te koppelen aan uw klant. 

CMI 
Debiteuren> 
Management functies> 
Importeren debiteuren 

Indien u klantgegevens wilt importeren in het MIS met de functie 
Importeren debiteuren dient u de kolom vervoerder (carrier) DBF_070 
toe te voegen in de import layout. 

CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Toevoegen/Wijzigen 
debiteur> 
Veld '%Aanbetaling' 

In de functie Toevoegen debiteur of Wijzigen debiteur is de 
mogelijkheid toegevoegd om per klant een vast percentage 
aanbetaling in te vullen. 

CMI 
Debiteuren> 
Management functies> 
Importeren debiteuren 

Indien u klantgegevens wilt importeren in het MIS met de functie 
Importeren debiteuren dient u de kolom aanbetaling (%deposit) 
DBF_071 toe te voegen in de import layout. 
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EAFA 
EAFC 
EAFN 
EAFR 
EAFG 
EAFM 
EAFH 
Verkoop> 
Statistieken> 
Overzicht per leverancier> 
- Per agent 
- Per land 
- Per agentuur 
- Per artikel 
- Per artikelgroep 
- Per hoofdartikelgroep 
- Per locatie 

Functies Overzicht per leverancier / per ... toegevoegd: 
- Per agent   EAFA 
- Per land   EAFC 
- Per agentuur   EAFN 
- Per artikel   EAFR 
- Per artikelgroep  EAFG 
- Per hoofdartikelgroep EAFM 
- Perlocatie   EAFH 

EAHA 
EAHC 
EAHN 
EAHR 
EAHG 
EAHM 
Verkoop> 
Statistieken> 
Overzicht per locatie> 
- Per agent 
- Per land 
- Per agentuur 
- Per artikel 
- Per artikelgroep 
- Per hoofdartikelgroep 

Functies Overzicht per locatie / per ... toegevoegd: 
- Per agent   EAHA 
- Per land   EAHC 
- Per agentuur   EAHN 
- Per artikel   EAHR 
- Per artikelgroep  EAHG 
- Per hoofdartikelgroep EAHM 
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EAIA 
EAIC 
EAIU 
EAIN 
EAIX 
EAIR 
EAIG 
EAIM 
EAIH 
Verkoop> 
Statistieken> 
Overzicht per artikelgroep> 
- Per agent 
- Per land 
- Per agentuur 
- Per artikel 
- Per artikelgroep 
- Per hoofdartikelgroep 
- Per locatie 

Functies Overzicht per artikelgroep / per ... toegevoegd: 
- Per agent   EAIA 
- Per land   EAIC 
- Per debiteur   EAIU 
- Per agentuur   EAIN 
- Per agentuur/debiteur EAIX 
- Per artikel   EAIR 
- Per artikelgroep  EAIG 
- Per hoofdartikelgroep EAIM 
- Per locatie   EAIH 

EALH 
Verkoop> 
Statistieken> 
Overzicht per artikel> 
- Per locatie 

Functie Overzicht per artikelgroep / per locatie toegevoegd. 

EAMH 
Verkoop> 
Statistieken> 
Overzicht per klant> 
- Per locatie 

Functie Overzicht per debiteur / per locatie toegevoegd. 

EAQH 
Verkoop> 
Statistieken> 
Overzicht per agent> 
- Per locatie 

Functie Overzicht per agent / per locatie toegevoegd. 

EAV 
Verkoop> 
Statistieken> 
Op locatie 

Functie Statistieken per locatie toegevoegd. 

EAXH 
Verkoop> 
Statistieken> 
Overzicht per 
hoofdartikelgroep> 
- Per locatie 

Functie Overzicht per hoofdartikelgroep / per locatie toegevoegd. 
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EAZH 
Verkoop> 
Statistieken> 
Overzicht per land> 
- Per locatie 

Functie Overzicht per land / per locatie toegevoegd. 

EN 
Verkoop> 
Verkoopfacturen 

In de functie Verkoopfacturen wordt vanaf nu, na het definitief 
verwerken van een factuur, het pakbonnummer bij uw historische 
verkoopfacturen weergegeven. 

EN 
Verkoop> 
Verkoopfacturen> 
Toevoegen/Wijzigen factuur> 
Veld 'Vervoerder' 

In de functie Toevoegen factuur of Wijzigen factuur is de mogelijkheid 
toegevoegd om een vervoerder (zoals TNT, FedEx, DHL, etc.) in te 
vullen. 

EN Mogelijkheid toegevoegd om rechtstreeks de module Betaalautomaat 
te koppelen aan de functie Verkoopfacturen ook zonder de module 
Kassa. Voordeel is dat direct het juiste bedrag naar de betaalautomaat 
wordt verzonden. De betaalgegevens worden direct op de 
verkoopfactuur afgedrukt. 

EO 
Verkoop> 
Kassa 

POS 4, de nieuwe versie van de Module Kassa, toegevoegd. 

ES 
Verkoop> 
Verkooporders> 
Toevoegen/Wijzigen order 

In de functie Toevoegen order of Wijzigen order wordt de leverdatum 
die ingevuld wordt naar de bestaande regels waar geen leverdatum is 
ingevuld gekopieerd. 

ES 
Verkoop> 
Verkooporders> 
Toevoegen/Wijzigen order> 
Veld 'Vervoerder' 

In de functie Toevoegen order of Wijzigen order is de mogelijkheid 
toegevoegd om een vervoerder (zoals TNT, FedEx, DHL, etc.) in te 
vullen. 

ETK Mogelijkheid toegevoegd om ook via TCP/IP de betaalautomaat aan te 
sluiten. 

ETK 
Verkoop> 
Tabellen> 
Instellingen kassa> 
knop [Financieel] 

Mogelijkheid toegevoegd om dagboeken te koppelen aan de 
betaalmethode (zoals Cadeaubon, PIN, Contant of Creditcard 
handmatig) voor in de financiele administratie. 
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ETK 
Verkoop> 
Tabellen> 
Instellingen kassa> 
Veld 'Gebruiker' 

Mogelijkheid toegevoegd om de gebruiker te wijzigen. 

ETN 
Verkoop> 
Tabellen> 
Kassa agenten 

Functie Kassa agenten toegevoegd. In deze functie kunt u de 
instellingen van kassa medewerk(st)ers (agenten) onderhouden. 

ETQ 
Verkoop> 
Tabellen> 
Instellingen offertes> 
Knop [Layouts]> 
Knop [Instellingen] 

In de functie Layouts in de functie Instellingen offertes is de 
mogelijkheid toegevoegd om de layout te hernoemen. U kiest hiertoe 
de knop [Instellingen]. 

ETS 
Verkoop> 
Tabellen> 
Instellingen verkooporders> 
Knop [Layouts]> 
Knop [Instellingen] 

In de functie Layouts in de functie Instellingen verkooporders is de 
mogelijkheid toegevoegd om de layout te hernoemen. U kiest hiertoe 
de knop [Instellingen]. 

PMI 
Crediteuren> 
Tabellen> 
Importeren crediteuren 

Indien u leveranciergegevens wilt importeren in het MIS met de functie 
Importeren crediteuren dient u de kolommen 'Phone 2 (Telefoon 2)' en 
'Mobile phone (Mob.)' toe te voegen in de import layout. 

EQ 
Verkoop> 
Offertes> 
Knop [Maak historisch] 

In de functie Offertes kunt u een offerte direct met de knop [Maak 
historisch] historisch maken en de reden van het historisch maken 
selecteren. 

ETO 
Verkoop> 
Tabellen> 
Offertecategorieën 

Functie Offertecategorieën toegevoegd. U kunt offertecategorieën 
toevoegen en per historische offerte de reden van het historisch 
maken selecteren. 

EWU 
Verkoop> 
Overzichten> 
Historische offertes 

Functie Historische offertes toegevoegd. 
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OM 
Voorraad> 
Voorraadmutaties 

In de functie Voorraadmutaties kunt u vanaf nu de gebruiker 
selecteren. 

OX 
Voorraad> 
Matrixoverzicht per locatie 

Functie Matrixoverzicht voorraad (per locatie) toegevoegd. Met deze 
functie kunt u voor de artikelen waar u een kleuren- en kleurenmatrix 
voor gebruikt een voorraadoverzicht weer laten geven. In dit 
matrixoverzicht kunt u van het betreffende artikel direct raadplegen: 

- Laatste ontvangst 
- Laatste verkoop 
- Totaal waar u een inkooporder voor hebt aangemaakt 
- Totaal te ontvangen 
- Totaal verkocht 
- Totaal op voorraad. Ook worden de totalen en stuks op voorraad 
 per maat en/of kleur weergegeven. 

Indien u diverse locaties hanteert, kunt u in de matrix tevens per 
locatie de voorraad raadplegen. 

EW4 
Verkoop> 
Overzichten> 
Kassa berichten 

Functie Kassa berichten toegevoegd. Met deze functie kunt u in de 
kassa berichten verzenden. Het bericht wordt bij de ontvanger 
automatisch afgedrukt. 
In het overzicht van de kassa berichten kunt u raadplegen: 
- Nummer van het bericht 
- Ontvanger 
- Afzender 
- Datum 
- Tijd verzonden 
- Gelezen 
- Tijd gelezen 

AO 
Artikelen> 
Overzicht artikelen> 
Toevoegen/Wijzigen artikel 

U kunt vanaf nu direct aan de artikelen meerdere afbeeldingen in jpeg 
en/of bmp formaat koppelen. Deze afbeeldingen worden direct bij het 
betreffende artikel in de database opgeslagen. De afbeeldingen kunt u 
ook gebruiken in bijvoorbeeld een webshop of weer laten geven op de 
layouts (bijvoorbeeld op de orderbevestiging of de factuur). 
U kunt in de functie Instellingen artikelen het selectievakje 
'Compatiliteismodus' aanvinken indien u wilt werken op de wijze 
waarop u gewend bent. 

ATS 
Artikelen> 
Tabellen> 
Instellingen> 
Selectievakje 
'Compatiliteitsmodus 
afbeeldingen' 
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CO 
Debiteuren> 
Overzicht debiteuren> 
Toevoegen/Wijzigen 
debiteur> 
Contactgegevens' 

In de functie Toevoegen debiteur of Wijzigen debiteur is de 
mogelijkheid toegevoegd om de contactgegevens te verbergen.  
U kunt in de functie Instellingen debiteuren het selectievakje 
'Verbergen contactgegevens' aanvinken indien u de contactgegevens 
wilt verbergen. 

CTS 

EW2 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzicht historische kassa 
transacties 

Functie Overzicht historische kassa transacties toegevoegd. 

EW3 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzicht verkopen per 
datum 

Functie Overzicht verkopen per datum toegevoegd.  
In het overzicht van de verkopen per datum kunt u het overzicht 
selecteren op: 
- Van seizoen t/m seizoen 
- Van locatie t/m locatie 
- Van artikelgroep t/m artikelgroep 
- Leverancier 
- Periode 1 t/m 4 
- U kunt het selectievakje 'Monsters' aanvinken 

EW3 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzicht verkopen per 
datum> 
Knop [Layouts] 

In de functie Overzicht verkopen per datum kunt u zelf een layout 
aanmaken. U kiest hiertoe de knop [Layouts]. 

EW8 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzicht assortiment 

Functie Overzicht assortiment toegevoegd.  
In het overzicht assortiment kunt u het overzicht selecteren op: 
- Van artikel t/m artikel 
- Van artikelgroep t/m artikelgroep 
- Van locatie t/m locatie 
- Van seizoen t/m seizoen 
- Leverancier 
- Selectielijst 
- Periode 1 t/m 4 

EW8 
Verkoop> 
Overzichten> 
Overzicht assortiment> 
Knop [Layouts] 

In de functie Overzicht assortiment kunt u zelf een layout aanmaken. 
U kiest hiertoe de knop [Layouts]. 
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OEE 
Voorraad> 
Inventarisatie> 
Verplaatsen batches 

Functie Verplaatsen batches toegevoegd. Indien u met de batch 
administratie werkt en diverse locaties hanteert, kunt u batches 
verplaatsen van de ene locatie naar de andere. 

OEE 
Voorraad> 
Inventarisatie> 
Verplaatsen batches> 
Selectievakje 'Afdrukken 
etiket' 

In de functie Verplaatsen batches kunt u direct een etiket afdrukken 
van de verplaatste batches. U kiest vinkt hiertoe het selectievakje 
'Afdrukken etiket' aan. 
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OI In de functie Overzicht historische voorraadmutaties is de kolom 
'Verkoopprijs' toegevoegd. 

CMA Functie Importeren artikelcodes debiteuren toegevoegd. 

NVG In de functie Genereren BTW aangifte NL kunt u vanaf nu het veld 'Code 
voorloop' invullen. 

NTK / NK In de functie Elektronisch bankieren en Instellingen elektronisch bankieren is 
ondersteuning van ABN AMRO Acces Online toegevoegd. 

CO / PO U kunt nu de van de openstaande facturen van uw debiteuren en crediteuren 
de details bekijken. Kies in de functie Wijzigen debiteur of Wijzigen 
crediteur de knop [Financieel]. Selecteer de openstaande factuur van uw 
keuze. U kiest de knop [Details]. De details van deze openstaande factuur 
wordt weergegeven. 
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Info In de functie Info is de informatie die wordt weergegeven uitgebreid. U kunt 
nu de volgende informatie over uw Modulair Informatie Systeem terugvinden:  
- Versie 
- Licentiehouder 
- Gebruiker 
- Database 
- Binaries 
- Shared 
Dit is informatie die voor de afdeling Support van belang kan zijn. 
U kiest de functie Info in het menu Info. 

NK In de functie Elektronisch bankieren is ABN AMRO Internetbankieren NL 
toegevoegd. 

NTK / NK In de functie Elektronisch bankieren en instellingen Elektronisch bankieren is 
ondersteuning van ING DE toegevoegd. 

CTC Functie klantcategorie toegevoegd. 

NA U kunt nu in de functie Mutaties handmatig de datum van de mutatie 
wijzigen. 

NCE Mogelijkheid om de vervaldatum van bestaande openstaande posten te 
wijzigen. Ook kunnen opmerkingen per openstaande post worden 
bijgehouden (bijvoorbeeld voor betalingsafspraken). 

NTK / NK In de functie Elektronisch bankieren is ABN AMRO Internetbankieren NL 
toegevoegd. 

NTK / NK In de functie Elektronisch bankieren en Instellingen elektronisch bankieren is 
ondersteuning van ING DE toegevoegd. 

CTC In de functie Categorieën in het menu Debiteuren kunt u vanaf nu per 
klantcategorie aangeven of deze categorie punten toegekend kan krijgen. U 
dient het selectievakje 'Toekennen punten' aan te vinken. 

NA U kunt nu in de functie Mutaties handmatig de datum van de mutatie 
wijzigen. 
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NCE / NUE In de functie Wijzigen openstaande posten in het menu Debiteuren en in het 
menu Crediteuren is de mogelijkheid toegevoegd om de vervaldatum van 
bestaande openstaande posten te wijzigen. Ook kunnen opmerkingen per 
openstaande post worden bijgehouden (bijvoorbeeld voor 
betalingsafspraken). 

CTW/CO Functie Statustabel webkoppeling toegevoegd. Aan uw klanten kunt u een 
status koppelen die u kunt gebruiken in een E-Commerce internet site.  
Kies in de debiteurenkaart (klantenkaart) de knop [E-Commerce].  
Het venster E-Commerce instellingen wordt weergegeven. In dit venster kunt 
u de velden 'Account', 'Wachtwoord' en 'Status' (van de webkoppeling) van 
deze klant invullen. 

ONI Indien u gebruikt maakt van de module Batch administratie, kunt u de 
lengtes van uw batches automatisch als voorraadmutaties importeren. In de 
functie Importeren voorraadmutaties worden dan de batches (rolnummers) 
automatisch aangemaakt. 

AO / UTR / UR U kunt nu direct nadat u artikelen heeft ontvangen etiketten afdrukken van 
deze artikelen. Eerst dient u voor de artikelen van uw keuze het 
selectievakje 'Artikel etiket' aan te vinken in de functie Wijzigen artikel of 
Toevoegen artikel. 
In de functie Instellingen ontvangsten dient u het selectievakje 'Automatisch 
afdr. etiketten' aan te vinken. 

 

  



   JorSoft  partner in business software. 

 

Release gegevens MIS 5.2 - 0804 

FTT Functie Transporteurs toegevoegd. Voor uw zendingen kunt u nu diverse 
transporteurs of transportbedrijven toevoegen.  
U kiest de functie Transporteurs in het submenu Tabellen in het menu 
Financieel. 

ECI In de functie Toevoegen agent kunt u nu ook per agent aangeven of u direct 
inkoopboekingen wilt aanmaken. Per agent kunt u een percentage commissie 
instellen. Voor deze commissie kunt u aangeven dat er inkoopboekingen 
dienen te worden aangemaakt. U vinkt dan het selectievakje 'Aanmaken 
inkoopboekingen' aan. 
U kiest de functie Onderhoud agenten in het submenu Commissie in het menu 
Verkoop. 

EMI Functie Importeren verkoopfacturen toegevoegd. Kies de functie Importeren 
verkoopfacturen in het submenu Management functies in het menu Verkoop. 

FTT Functie Transporteurs toegevoegd. Voor uw zendingen kunt u nu diverse 
transporteurs of transportbedrijven toevoegen.  
U kiest de functie Transporteurs in het submenu Tabellen in het menu 
Financieel. 

ECI In de functie Toevoegen agent kunt u nu ook per agent aangeven of u direct 
inkoopboekingen wilt aanmaken. Per agent kunt u een percentage commissie 
instellen. Voor deze commissie kunt u aangeven dat er inkoopboekingen 
dienen te worden aangemaakt. U vinkt dan het selectievakje 'Aanmaken 
inkoopboekingen' aan. 
U kiest de functie Onderhoud agenten in het submenu Commissie in het menu 
Verkoop. 

EMI Functie Importeren verkoopfacturen toegevoegd. Kies de functie Importeren 
verkoopfacturen in het submenu Management functies in het menu Verkoop. 
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NTS / NEOG Functie Strikte BTW aangifte toegevoegd. Strikte BTW aangifte is BTW 
aangifte waarbij alleen boekingen in een in- of verkoopboek worden 
meegenomen. Eventuele (BTW)boekingen in andere dagboeken (zoals kas- en 
bankboek) worden niet meegenomen.  
U stelt de strikte BTW in door in de functie Instellingen het selectievakje 
'Strikte BTW aangifte' aan te vinken.  
U kiest de functie Instellingen in het submenu Tabellen in het menu 
Boekhouding. 
In de functie Genereren BTW aangifte NL wordt dan deze strikte BTW 
aangifte toegepast. 
U kiest de functie Genereren aangifte in het submenu OB (Omzetbelasting) in 
het submenu Electronische belastingaangifte in het menu Boekhouding. 

CR In de functie Afdrukken conditieoverzicht kunt u nu zelf overzichten maken 
met de gegevens van uw keuze van uw klanten. U kunt ieder veld in uw 
'klantenkaart' in het MIS op het overzicht zetten. De layout kunt u instellen 
door de knop [Layout] te kiezen in de functie Afdrukken conditieoverzicht in 
het menu Debiteuren. 

EN Functie Scenariofacturen toegevoegd. Scenariofacturen kunt u gebruiken om 
zichzelf herhalende facturen in het MIS te zetten. 

ATL Functie Locaties uitgebreid. Deze functie gebruikt u als u bijvoorbeeld 
meerdere magazijnen of locaties heeft. 
U kiest de functie Locaties in het submenu Tabellen in het menu Artikelen. 

OM / OI In de functie Voorraadmutaties en Overzicht historische voorraadmutaties 
wordt nu ook de locatie van het artikel in het overzicht weergegeven. 
U kiest de functie Voorraadmutaties of Overzicht historische 
voorraadmutaties in het menu Voorraad. 

ONR In de functie Nulstellen voorraad kunt u nu ook per locatie de voorraad 
nulstellen. U vult de velden 'Van locatie' en 'T/m' in. 
Het nulstellen van de voorraad is handig indien u al uw voorraadrekeningen 
wilt opschonen. De tellingen die na deze functie worden ingevoerd zullen 
gelijk zijn aan het aantal dat geteld is, zodat deze gemakkelijk terug te 
herleiden zijn.  
U kiest de functie Nulstellen voorraad in het submenu Management functies 
in het menu Voorraad. 

ONI / AMT Ook bij het importeren van voorraadmutaties / verrekenprijzen is het nu 
mogelijk om een locatie mee te importeren. 
U kiest de functie Importeren voorraadmutaties in het menu Management 
functies in het menu Voorraad. 
Of de functie Importeren verrekenprijzen in het submenu Management 
functies in het menu Artikelen. 
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NCI In de functie Overzicht openstaande posten kunt u nu ook een verkorte lijst 
weer laten geven. In de verkorte lijst worden uw klantencodes weergegeven 
in plaats van zowel de klantencodes als de klantennamen. Op deze manier is 
de lijst korter en overzichtelijker. 
U kiest de functie Overzicht openstaande posten in het submenu Debiteuren 
in het menu Boekhouding. 

EG In de functie Planning kunt u nu een overzichten van uw planning maken met 
de gegevens van uw keuze. U kunt per artikel, per artikelgroep, per agent 
en/of per klant alle orders in een per datum, per leverdatum en/of per 
verzoekdatum weer laten geven. Op deze manier is uw planning in een 
duidelijk overzicht weer tegeven. De layout kunt u instellen door de knop 
[Layout] te kiezen in de functie Planning in het menu Verkoop. 

AN In de functie Overzicht prijswijzigingen kunt u nu ook alle prijswijzigingen in 
één keer verwijderen. Alle prijswijzigingen kunt u verwijderen door de knop 
[Alles verwijderen] te kiezen in de functie Overzicht prijswijzigingen in het 
menu Artikelen. 

AZ In de functie Prijzen per datum kunt u nu ook een etiket afdrukken van de 
prijs die u heeft ingesteld voor het artikel van uw keuze. Met de functie 
Prijzen per datum kunt u voor een bepaalde tijd een vaste verkoop of 
retailprijs aan een artikel koppelen.  
Ook kunt u in het artikelveld de barcode van het artikel van uw keuze de 
barcode scannen en daarna kunt u de prijs voor een bepaalde tijd instellen 
voor dit artikel. 
U kiest de functie Prijzen per datum in het menu Artikelen. 
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PO / PTS In de functie Instellingen crediteuren is het selectievakje 'Verbergen 
contactgegevens' toegevoegd. Indien u dit selectievakje aanvinkt worden de 
contactgegevens in de functie Overzicht crediteuren verborgen. 
U kiest de functie Instellingen crediteuren in het submenu Tabellen in het 
menu Crediteuren. 

NEOG In de functie Genereren aangifte is ondersteuning van de 'Master' toegevoegd. 
U kiest de functie Genereren aangifte in het submenu OB (Omzetbelasting) in 
het submenu Electronische belastingaangifte in het menu Boekhouding. 

AO Per artikel kunt u in het veld 'Rekening' aangeven op welke 
grootboekrekening de omzet vanuit de facturering geboekt dient te worden. 
Indien u het veld 'Rekening' leeg laat wordt de reguliere grootboekrekening 
gehanteerd, dus via het verkoopdagboek.  
U kiest de knop [Toevoegen] of [Wijzigen] artikel in de functie Overzicht 
artikelen in het menu Artikelen. 

AO Per artikel kunt u nu de knoppen [Inkoop] en [Verkoop] kiezen om de 
betreffende orderposities op te vragen. 
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UR Indien u in de voorraadadministratie op 'Gemiddelde inkoopprijs' (gip) 
hanteert, is in de functie Mutaties is de verrekenfactor toegevoegd. Deze 
functie heeft invloed op het ontvangstproces. 

NA In de functie Mutaties is het veld 'BTW' toegevoegd. Aan de bovenzijde van 
het venster wordt het totale BTW bedrag van alle boekingsregels 
weergegeven. Ook kunt u de <F8> toets kiezen om de BTW te herberekenen. 
U kiest de functie Mutaties in het menu Boekhouding. 

NMO In de functie Openen/sluiten periodes kunt u nu 'Van datum' en 'T/m datum' 
invullen. Indien u niets invult worden de kalendermaanden gehanteerd. 
U kiest de functie Openen/sluiten periodes in het submenu Management 
functies in het menu Boekhouding. 

OM De functie Voorraadmutaties kijkt bij verwerken mutaties naar periodetabel 
Openen/sluiten periodes. 

UR In de functie Ontvangsten is de ondersteuning van statiegeld toegevoegd. Bij 
het toevoegen of wijzigen van een artikel kunt u het veld 'Statiegeld' 
invullen. Automatisch wordt bij het ontvangen van het artikel, ook het 
statiegeld berekend. 

ETK / EO In de functie Instellingen kassa is het selectievakje 'Dubbele artikelen op 1 
regel' toegevoegd. Indien u dit selectievakje aanvinkt, wordt in de functie 
Kassa de dubbele artikelen op 1 regel geplaatst. 
U kiest de functie Instellingen kassa in het submenu Tabellen in het menu 
Verkoop. 

CMP Functie Importeren prijsafspraken toegevoegd. 
U kiest de functie Importeren prijsafspraken in het submenu Management 
functies in het menu Debiteuren. 

PO / EO In de functie Crediteuren is het veld 'Inkoopprioriteit' toegevoegd.  
Per leverancier kunt u nu aangeven wat de inkoopprioriteit is. U gebruikt 
deze functie indien u meerdere leveranciers hebt van 1 artikel. 
Indien u een lager getal invult bij de inkoopprioriteit:  
-> artikel wordt eerder voorgesteld. 
Indien u een hoger getal invult bij de inkoopprioriteit: 
-> artikel wordt later voorgesteld. 
Het artikel van de leverancier met de laagste inkoopprioriteit zal als eerste 
worden voorgesteld tijdens het afrekenen in de functie Kassa. 



   JorSoft  partner in business software. 

 

Release gegevens MIS 5.2 - 0801 

CTT / CO / EQ / ES /  
EN / NA 

Functie Statustabel toegevoegd. In de functie Debiteuren kunt u het veld 
'Status' invullen. U gebruikt deze functie indien u voor een klant offertes, 
orders, facturen of mutaties wilt blokkeren, bijvoorbeeld omdat uw klant een 
betalingsachterstand heeft. 
In de functie Statustabel kunt de selectievakjes aanvinken: 
- Blokkeer offertes 
- Blokkeer orders 
- Blokkeer facturen 
- Blokkeer mutaties 
U kiest de functie Statustabel in het submenu Tabellen in het menu 
Debiteuren. 

EO / ETK U kunt nu In de functie Kassa gebruik maken van PLU codes. U kunt zelf 6 
knoppen toewijzen aan de PLU codes van uw keuze. Per PLU code kunt u 
aangeven of de prijs vast staat of dat deze nog te wijzigen is. 
U kiest de functie Instellingen kassa in het submenu Tabellen in het menu 
Kassa. 

UTP In de functie Instellingen inkooporders is het selectievakje 'Afmaken 
barcoderegels' toegevoegd. Indien u dit selectievakje aanvinkt, gaat u in uw 
inkooporder direct na het scannen van een barcode in het artikelveld door 
naar het volgende veld. 
U kiest de functie Instellingen inkooporders in het submenu Tabellen in het 
menu Inkoop. 

UAM In de functie Aanmaken inkooporders op minimum voorraad / 
Inkoophoeveelheid zijn de velden 'Van artikelgroep' en 'T/m' toegevoegd. 
Ook is het selectievakje 'Alleen verkooporders' toegevoegd. Indien u dit 
selectievakje aanvinkt wordt er alleen het aanmaken van inkooporders 
voorgesteld alleen op basis van bestaande verkooporders. 

CO / CTS In de functie Instellingen debiteuren is het selectievakje 'Verbergen 
contactgegevens' toegevoegd. Indien u dit selectievakje aanvinkt worden de 
contactgegevens in de functie Overzicht debiteuren verborgen. 
U kiest de functie Instellingen debiteuren in het submenu Tabellen in het 
menu Debiteuren. 

ES / ETS In de functie Instellingen verkooporders is het selectievakje 'Automatisch 
prijsafspraken aanmaken' toegevoegd. Indien u dit selectievakje aanvinkt 
worden automatisch prijsafspraken in de functie Verkooporders aangemaakt. 
U kiest de functie Instellingen verkooporders in het submenu Tabellen in het 
menu Verkooporders. 

EN In de functie Verkoopfacturen is de knop [Afdr. pakbon] toegevoegd. U kunt 
nu direct een pakbon afdrukken. 
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ECG U kunt nu in de functie Genereren agentencommissie een selectie maken per 
agent.  
U kiest de functie Genereren agentencommissie in het submenu Commissie in 
het menu Verkoop. Vul de velden 'Van agent' en 'T/m' in. 

ECE U kunt nu in de functie Genereren agenturencommissie een selectie maken 
per periode en per agent.  
U kiest de functie Genereren agenturencommissie in het submenu Commissie 
in het menu Verkoop. Vul de velden'Van periode' en 'T/m' in en 'Van agent' en 
'T/m' in. 

EWK In de functie Artikelkaarten in het submenu Overzichten in het menu Verkoop 
is het veld leverdatum aangepast. 

AMT Functie Importeren verrekenprijzen toegevoegd. 
U kiest de functie Importeren verrekenprijzen in het submenu Management 
functies in het menu Artikelen. 

EHT U kunt nu in de functie Aanmaken verzenddocumenten meerdere colli 
toevoegen. 
U kiest de functie Exporteren naar TPG IT-pakket in het submenu Zendingen 
in het menu Verkoop. 

ES U kunt nu in de functie Verkooporders zendingen met het TPG IT-pakket 
toevoegen. 

EHT U kunt nu in de functie Aanmaken verzenddocumenten zelf SQL queries 
toevoegen. 

NA In de functie Mutaties kunt u tijdens het wijzigen of toevoegen van een 
mutatie per boekingsregel aangeven op welke kostenplaats er geboekt dient 
te worden. Indien u bij de grootboekrekening het selectievakje 'Kostenplaats 
verplicht' aanvinkt, wordt het verplicht tijdens de boeking een kostenplaats 
in te vullen. 
U kiest de functie Mutaties in het menu Boekhouding. 

NTA Tijdens het wijzigen of toevoegen van een grootboekrekening aangeven op 
welke kostenplaats er geboekt dient te worden.  
Per grootboekrekening kunt u een selectievakje aanvinken: 
- Geen kostenplaatsen 
- Kostenplaats verplicht 
U kiest de functie Grootboekrekeningen in het submenu Tabellen in het menu 
Boekhouding. 
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NK Tijdens het wijzigen of toevoegen van een mutatie kunt u per boekingsregel 
aangeven op welke kostenplaats er geboekt dient te worden. Indien u bij de 
grootboekrekening het selectievakje 'Kostenplaats verplicht' aanvinkt, wordt 
het verplicht tijdens de boeking een kostenplaats in te vullen. 
U kiest de functie Elektronisch bankieren in het menu Boekhouding. 

EN In de functie Verkoopfacturen is de ondersteuning van statiegeld toegevoegd. 
Bij het toevoegen of wijzigen van een artikel kunt u het veld 'Statiegeld' 
invullen. Automatisch wordt bij het factureren van het artikel, ook het 
statiegeld berekend. 

EHT In de functie Aanmaken verzenddocumenten is het veld 'Omschrijving' 
uitgebreid tot 40 tekens. 
U kiest de functie Exporteren naar TPG IT-pakket in het submenu Zendingen 
in het menu Verkoop. 

EP U kunt nu in de functie Aanmaken verzenddocumenten automatisch 
zendingen combineren. 
U kiest de functie Aanmaken verzenddocumenten in de functie Verkoop. 

PO In de functie Crediteuren is het veld 'Levertijd (dagen)' toegevoegd. 

UAM In de functie Aanmaken inkooporders op minimum voorraad / 
inkoophoeveelheid wordt vanaf nu ook de levertijd van de artikelen van de 
betreffende crediteur meegenomen in het automatisch aanmaken van de 
inkooporders. 

PMI In de functie Importeren crediteuren is in de import layout een kolom 
(DBF_000) toegevoegd die het overschrijven van de bestaande crediteuren 
mogelijk maakt. 
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NCI / NCV / NUI In de onderstaande overzichten zijn extra selectievakjes 'Actief' en 'Niet 
actief' toegevoegd: 
- Openstaande posten - debiteuren 
- Openstaande posten op ouderdom - debiteuren 
- Openstaande posten - crediteuren. 

EWC / EWN / EWP / 
EWR / EWV / EWW / 
UWE / UWN / UWI / 
UWV / UWR 

Op de overzichten zijn totaalaantallen geplaatst. 

OI In het Overzicht historische voorraadmutaties in het menu Voorraad is de 
knop [Printen] toegevoegd. 

EO In de functie Kassa in het menu Verkoop is de layout op onderstaande punten 
aangepast en uitgebreid: 
- U kunt 6 door u zelf te programmeerbare knoppen toevoegen 
- Knoppen zijn afgerond 
- Indien u over een knop heen gaat met uw muis, verandert de knop van kleur 
- De knoppen Kas opmaken en Uitgaven zijn toegevoegd 
- U kunt een logo op de kassabon plaatsen. 

AO / AP / AN / ATS U kunt nu zelf de etiketlayout instellen om etiketten van uw artikelen of 
prijswijzigingen van uw artikelen af te drukken.  
De layout van het etiket kunt u instellen in de functie Instellingen in het 
submenu Tabellen in het menu Artikelen. U dient in deze functie de knop 
[Etiketlayout] kiezen. 

CO / CTS U kunt nu zelf de etiketlayout instellen om etiketten van uw klanten af te 
drukken.  
De layout van het etiket kunt u instellen in de functie Instellingen in het 
submenu Tabellen in het menu Debiteuren. U dient in deze functie de knop 
[Etiketlayout] kiezen. 

PO / PP / PTS U kunt nu zelf de etiketlayout instellen om etiketten van uw leveranciers af 
te drukken.  
De layout van het etiket kunt u instellen in de functie Instellingen in het 
submenu Tabellen in het menu Crediteuren. U dient in deze functie de knop 
[Etiketlayout] kiezen. 

EWJ U kunt nu van uw matrix artikelen een overzicht van de lopende en 
historische orders en facturen weer laten geven. 
U kiest de functie Matrixoverzicht orders/facturen in het submenu 
Overzichten in het menu Verkoop. 
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ATB De omschrijving bij een merk is uitbreid naar 60 tekens. 
U kiest de functie Merken in het submenu Tabellen in het menu Artikelen. 

EQ In de functie Verkoopoffertes in het menu Verkoop zijn onderstaande punten 
uitgebreid: 
- U kunt matrix artikelen toevoegen 
- U kunt een leveringsconditie selecteren. 

OTS In de functie Voorraadinstellingen is het selectievakje 'Blokkeren heropbouw 
voorraad' toegevoegd.  
Tijdens de consistentiecontrole vindt er normaal gesproken een heropbouw 
van de voorraadpositie plaats op basis van historische mutaties. Indien er 
'onder de motorkap' mutaties hebben plaatsgevonden in de voorraad, wordt 
deze optie geblokkeerd omdat anders de handmatige mutaties weer 
ongedaan worden gemaakt. Deze optie kan niet door de gebruiker zelf 
worden ingesteld. 
U kiest de functie Voorraadinstellingen in het submenu Tabellen in het menu 
Voorraad. 

CP In de functie Afdrukken overzicht debiteuren is het sorteren op land 
toegevoegd. 

ETP / CO / ES / EN Functie Verkoopprijslijsten toegevoegd. U kunt diverse prijslijsten 
toevoegen. Per prijslijst kunt u per artikel en/of per artikelgroep een 
kortingspercentage invullen. 
U kiest de functie Verkoopprijslijsten in het submenu Tabellen in het menu 
Verkoop. 
Hierna kunt u per klant selecteren welke prijslijst van toepassing is. 
U kiest de functie Toevoegen debiteur of Wijzigen debiteur in het menu 
Debiteuren. 
In de functie Verkooporders en/of Verkoopfacturen zal automatisch de prijs 
van de prijslijst worden voorgesteld. 

SAC In de functie Consistentiecontrole is de snelheid tijdens het controleren van 
de grootboeken verbeterd. 

PO Functie Inkoopprioriteit toegevoegd. Indien u voor eenzelfde artikel 
verschillende leveranciers heeft, kunt u bij de leverancier een 
inkoopprioriteit invullen. De artikelen van de leverancier met de laagste 
inkoopprioriteit zullen als eerste worden voorgesteld in bijvoorbeeld de 
functie Kassa (Pad: EO) en de functie Aanmaken inkooporders Op minimum 
voorraad/inkoophoeveelheid of - Op factuurhistorie (Pad: UAM of UAH). 
U kiest de functie Toevoegen crediteur of Wijzigen crediteur in het menu 
Crediteuren. Vul het veld 'Inkoopprioriteit' in. 
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NA In de functie Mutaties zijn 2 knoppen toegevoegd. U kunt snel door de 
mutaties bladeren door gebruik te maken van de knoppen [<<<] previous en 
next [>>>]. 
U kiest de functie Mutaties in het menu Boekhouding. Kies de knop [<<<] of 
[>>>]. 

EP / EHT U kunt nu in de functie Aanmaken verzenddocumenten meerdere orders aan 
één vrachtbrief koppelen. 
U kiest de functie Aanmaken verzenddocumenten in de functie Verkoop. Of: 
U kiest de functie Exporteren naar TPG IT-pakket in het submenu Zendingen 
in het menu Verkoop. 

NA / NTA / NK Aan de functie Kostenplaatsen is toegevoegd dat op bepaalde grootboeken 
het gebruik van kostenplaatsen verplicht is. Bij een grootboekrekening dient 
u vanaf nu een kostenplaats te selecteren. U kunt de optie kiezen om geen 
kostenplaatsen te gebruiken of de optie om de kostenplaats te verplichten. 
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ETI Mogelijkheid toegevoegd om order agent te gebruiken bij doorboeken 
verkoopfacturen. 

UR Herverdeling gekoppelde verkooporders vanuit matrixmanager beschikbaar. 

NCI Mogelijkheid tot weergave van herinneringsinformatie op overzicht 
toegevoegd. 

NBE Selectie op kostenplaatsniveau toegevoegd. 

AMG Importeren artikelgroepen toegevoegd. 

OTS Permanente batches toegevoegd. 

EN Selectievenster bij toewijzen batches per subregel toegevoegd. 

OV/UR/EN/AO Vrij in te vullen batch ID per batch toegevoegd. 

UU/PO EDIFACT inkoopspecificaties toegevoegd. 

EN/EQ/ES/ETI/ETS Mogelijkheid toegevoegd om contactpersoon aan offerte, order of factuur te 
koppelen. Deze functie is te activeren met behulp van de Subadministratie 
Contactpersonen optie in ETI, ETS of ETQ. 

ES/EN/UU/UR Zoekfunctie vervangen door geavanceerde zoekfunctie. De nieuwe 
zoekfunctie is resultaatgebaseerd. 

PO Standaard BTW code toegevoegd. Deze BTW code wordt gebruikt bij 
aanmaken financiële boekingen. 

 


