Overzicht van de opgeloste changes
in
UNIT4 Multivers 10.7.0

Inleiding
Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0.
De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van UNIT4 Multivers (XtraLarge, Large,
Medium, Small, XtraSmall en Accounting), afhankelijk van de pakketversie en de door de
gebruiker ingestelde samenstelling (XtraLarge).
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.
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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1.

Opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

1.1
Change

Algemene wijzigingen
Omschrijving

37692

Wens: een definitief afgesloten boekjaar moet heropend kunnen worden.
Zie hiervoor de Release notes.

38999

Het programma 'Onderhoud | Rekening Courant relaties' staat niet in ‘Beheer | Rechten’
en kan dus niet voorbehouden worden aan een beperkte groep gebruikers.

41281

Error ‘0’ bij het aanmaken van een Auditfile (geheugenprobleem).

42567

Wens: in zoekschermen van het dashboard (debiteuren. crediteuren, relaties) kan niet
gezocht worden op landcode.

42976

Bij het zoeken naar opdrachtregels ontstaat een geheugenprobleem als er meer dan
32000 regels worden gevonden.
Oplossing: Door het gebruik van een nieuwe driver is het geheugenprobleem verkleind.
Daarnaast krijgt u als meer dan 32000 items worden gevonden een waarschuwing en
kunt u een verfijnde zoekopdracht uitvoeren.

43114

Als Jaarwissel uitgevoerd in een licentie met andere samenstelling verwijderd de inrichting
van ontbrekende modules.

43351

Als snel gewisseld wordt tussen ‘Info | Debiteuren’ en een boekingsscherm, wordt daar
een ingetypte (bedrag of datum) kolom niet goed gevuld.

43430

De verificatie van het opgegeven e-mailadres in ‘Onderhoud | Algemene gegevens |
Bedrijfsgegevens’ op het tabblad ‘E-mail’ is verbeterd, zodat mailadressen met foutieve
tekens niet worden goedgekeurd.

43735

Wens: gebruik kunnen maken van een lokale Outlookaccount bij het mailen via Outlook.
Staat in de documentatie/release notes beschreven.

43744

Als een administratie in de loop van een boekjaar Btw-plichtig wordt, en de
bedrijfsparameter word omgezet, zijn de al geboekte mutaties niet zichtbaar.

43819

Op een aantal plaatsen is de kolom ‘Vrije velden’ niet meer beschikbaar.

1.2
Change
43805

Wijzigingen in de stamgegevens
Omschrijving
Afschrijvingen worden dubbel afgeschreven in combinatie met periodeafsluiting.
Dit is beschreven in de documentatie/release notes.
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1.3
Change

Wijzigingen in de boekingsprogramma’s, incl ‘facturering’
Omschrijving

21689

Automatisch afletteren gaat niet goed.

39725

Afletteren van facturen na een herwaardering niet mogelijk door ontbreken van
koersverschil mutatie.

39371

Het overzicht Btw-aangiftetotalen geeft niet weer wat er op de btw-aangiften staat.

39890

Bedragen van af te letteren mutaties worden minimaal weergegeven, niet standaard met 2
decimalen.

43725

Een NUL-factuur geeft een fout bij het exporteren naar een Elektronisch rekeningbestand.

43882

Wens: Het versturen van een Elektronisch rekeningbestand (UBL) moet optioneel zijn.
Oplossing: in ‘Onderhoud | Debiteuren’, tabblad ‘Communicatie’ kan per debiteur de optie
om een Elektronisch rekeningbestand mee te sturen worden uitgezet (UBL e-factuur).

1.4
Change
40339

1.5
Change

Wijzigingen in ‘Verbijzondering’
Omschrijving
Wanneer er een passieve kostenplaats of dossier gekozen wordt, blijft de melding
terugkomen dat deze niet gebruikt kan worden.
Wijzigingen in ‘Telebankieren en Incasso’
Omschrijving

40300

Het bankbestand van de SNS bank, wordt niet goed ingelezen in MT940 en MT940S.

40527

Bij het koppelen van een ‘Bank aan een grootboekrekening’ wordt, als de rekening vaker
gebruikt is (dubbele koppeling) bij het verwijderen ervan, alle koppelingen verwijderd.

43478

De plaats van de tenaamgestelde staat niet in het incassobestand van de bank van de
debiteur. Dat levert bij sommige buitenlandse banken problemen op.
Oplossing: bij buitenlandse betaalopdrachten (als de IBAN niet met NL begint), wordt de
plaats van de tenaamgestelde in het XML-bestand opgenomen.

43667

De Bank of America kan het XML betaalbestand niet inlezen.
De Bank of America vraagt om de tag met de BIC van deze bank. Deze is toegevoegd.

43907

Wens: de datum voor de betaalbaarstelling kan eenvoudiger.
Zie hiervoor de Release notes.
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1.6
Change

Wijzigingen in de ‘Info-programma’s’
Omschrijving

43572

Vanuit ‘Info Debiteuren/Crediteuren’ worden bestanden uit Paperless niet geopend.

43932

Bij een groot aantal documenten is het tabblad ‘Documenten’ heel traag.

1.7
Change

Wijzigingen in de ‘Rapporten’
Omschrijving

42572

De paginanummering in het rapport ‘Artikelafname per debiteur/jaar’ loopt niet op.

42844

Als veel facturen afgedrukt worden, ontstaat een geheugenprobleem (error ‘0’).

37693

Wens: definitief afgedrukte rekeningkaartjes moeten heropend kunnen worden.

1.8
Change

Wijzigingen in de Management-assistent
Omschrijving

30236

In de Persoonlijke assistent zijn de crediteuren niet zichtbaar met het kenmerk;
‘Openstaand bedrag is < > 0’ (ongelijk aan ‘0’).

43490

Als bij de Persoonlijke assistent in de menubalk het boekjaar wordt gewijzigd, wordt het
beeld niet goed ververst en wordt het ‘verkeerde’ boekjaar geladen.

1.9
Change

Wijzigingen in ‘Verkoop’ en ‘Voorraad & Bestelregistratie’
Omschrijving

43196

Bij het crediteren van factuur uit een verkooporder die niet volledig geleverd kan worden
(backorder), wordt niet het aantal gefactureerde artikelen opgenomen, maar het aantal
bestelde artikelen.

43159

Bij het crediteren van een factuuropdracht via ‘Info | Facturering/verkoop | Opdrachten
(met de knop ‘Crediteren’) wordt het scherm met de opdracht geopend. Maar als het
‘Aantal’ te crediteren artikelen aangepast wordt, kan de opdracht niet worden opgeslagen.

43374

Bij het afdrukken van een magazijnbon via 'Taken | Facturering/Verkoop | Afdrukken
Magazijnbonnen' wordt ook de bon meegenomen van een openstaande opdracht.

39010

Als een opgeslagen verkooporder heropend wordt, kan van deze opdracht niet via Taken |
Facturering/Verkoop | Afdrukken Magazijnbonnen’ geen bon worden afgedrukt of er
verschijnt een lege.
Oplossing: Op de geopende opdracht, staat een reservering en dan kan geen bon
afgedrukt worden. Dus ook geen lege.
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1.10
Change
44507

1.11
Change
35792

1.12
Change

Wijzigingen in ‘Intrastat’
Omschrijving
Het aangiftebestand voor Intrastat in een Belgische administratie bevat fouten.
Wijzigingen in ‘Offertes’
Omschrijving
In een Engelstalige offerte worden de componenten van een samengesteld artikel in heet
Nederlands getoond.
Wijzigingen in ‘Projecten’
Omschrijving

42175

De materiaalafgifte bij projecten is dubbel als de voorraadboeking voor een tweede maal
opgeslagen wordt.

42560

Als een factuur meegenomen is in de beginstand van een ‘aangenomen werkproject’ en
vervolgens wordt deze factuur verwijderd, wordt het verschil met het termijnbedrag als
‘Gefactureerd’ geboekt.

44821

Er ontstaat een verschil in het onderhanden werk als een inkoopfactuur in vreemde valuta
voor een tweede maal wordt opgeslagen.

1.13
Change
31970

1.14
Change
43114

Wijzigingen in ‘Documentmanagement’
Omschrijving
Bij het verplaatsen van documenten met ‘Extra | Conversie | Documenten | Verplaats
documenten’ worden de documenten wel verplaatst, maar de link in ‘Document
management’ wordt niet aangepast.

Wijzigingen in UNIT4 Multivers Accounting
Omschrijving
Als de jaarwissel door de accountant wordt uitgevoerd in een licentie/pakketsamenstelling
die anders is dan op de client, wordt de inrichting van ontbrekende onderdelen verwijderd
op de client.
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