Overzicht van de opgeloste changes in
Unit4 Multivers
versie 10.10.1.0

Unit4 Multivers

Inleiding
Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.10.1.0.
De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van Unit4 Multivers (Accounting,
XtraLarge, Large, Medium, Small en XtraSmall), afhankelijk van de pakketversie en de door de
gebruiker ingestelde samenstelling (XtraLarge en Accounting).
Het is een overzicht van de changes die door gebruikers of partners gemeld zijn.
Niet beschreven zijn de changes die geleid hebben tot een functionele wijziging en die al in de
Release notes zijn gepubliceerd. In een enkel geval wordt de change wel genoemd, maar
wordt verwezen naar de (functionele) oplossing in de Release notes.
Bij sommige changes staat kort vermeld welke oplossing gekozen is. Als er alleen een
omschrijving opgenomen is, is de melding opgelost zonder dat het gebruik of de berekening is
gewijzigd.
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Change

Omschrijving

SCCR0020302

In 'Rapport | Algemeen | Basisgegevens financieel' worden alleen de basisgegevens
afgedrukt in plaats van 'Alle onderdelen'.

SCCR0020304

Als in het Verkoopboek een andere datum wordt ingevoerd, wordt deze niet onthouden. Bij
het Inkoopboek is dit wel het geval.
(Functionele wijziging).

SCCR0020340

Als bij een artikel het aantal decimalen wordt gewijzigd en er wordt vervolgens een
prijsafspraak van gemaakt, wordt deze afspraak niet getoond in 'Info |
Artikelen/Voorraadbeheer | Voorraad/Prijzen', tabblad {Prijzen}. Maar kan wel gebruikt
worden.

SCCR0020728

Een vooruitbetaling van een debiteur die 'over de boekjaarovergang heen loopt', word in
'Info | Debiteuren' in het nieuwe boekjaar niet getoond als de optie 'Stand per boekjaar'
actief is.

SCCR0021001

Aangepaste btw wordt herberekend in het Kas-, Bank, Memoriaal-dagboek als in de header
na het heropenen van de boeking wordt gewijzigd.

SCCR0021089

Als (info) 'Voorraad/prijzen' vanuit het opdrachtenscherm wordt geopend, ontbreken op de
tabbladen ‘Inkopen’, ‘verkopen’ en 'Voorraadprognose’ de scrollbars.

SCCR0021201

In de Kas-, Bank en Memoriaalboeken gaat met een Accounting-licentie de Btw-berekening
verkeerd bij het wisselen van de optie 'Incl. btw' op een boekingsregel.
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