Overzicht van de opgeloste changes in
UNIT4 Multivers
versie 10.8.2

Inleiding
Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.8.2.
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 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.
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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Unit4 Multivers

Opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.8.2
Algemene wijzigingen
Change
44809

Omschrijving
De bedrijfsparameter voor Fiattering in de pakketversie Unit4 Multivers Medium is niet zichtbaar.

47272

In de helpfile en de documentatie staat dat kostenplaatsen te verwijderen zijn. Dit is onjuist.

47325

Bij het selecteren van de periode in de auditfile is de hoogst mogelijke periode die van het huidige
boekjaar en niet de hoogste periode in het (voorgaande) jaar waarover aangifte gedaan wordt.

47328

Als een inkoop- of verkoopfactuur geboekt wordt in een voorgaand boekjaar geeft ‘Beheer |
Controleren’ een foutmelding op de openstaande posten in dit boekjaar. De fout verdwijnt na een
jaarwissel.

47443

Bij de jaarwissel verwijdert Unit4 Multivers onterecht de afgeletterde mutaties bij het boeken van de
beginbalans.
Oplossing:
De gegevens voor het afletteren inclusief de aflettercode, worden opgeslagen voordat de mutaties in
de beginbalans verwijderd worden. Bij het boeken van de nieuwe beginbalans wordt de originele
beginbalanscode teruggeplaatst.

47505

De cursor verspringt in het scherm ‘Aanmaken opdrachten’ als een ander openstaand scherm
afgesloten wordt.
Oplossing:
Niet opgelost.

48946

Bij het fiatteren van inkoopfacturen wordt een actie of notitie aangemaakt. Maar nu wordt een andere
crediteur geselecteerd/voorgesteld bij de actie/notitie.

Wijzigingen in de stamgegevens
Change
36863

Omschrijving
Het saldo van de eerst gekoppelde grootboekrekening (‘Onderhoud | Grootboekrubricering’) in een
rubriek wordt niet getoond en meegerekend.

47982

Als bij een crediteur in ‘Onderhoud | Crediteuren’ maar één bankrekening wordt aangemaakt, wordt
deze niet automatisch als ‘voorkeursbankrekening’ gekenmerkt. Dit is onhandig bij het gebruik van
de module ‘Betalen’ in de Unit4 Multivers Management Monitor.

Wijzigingen in de boekingsprogramma’s, incl. ‘facturering’
Change
3725

Omschrijving
Beginbalansboekingen die gedaan worden via Taken | Voorraadbeheer | Invoeren voorraadmutaties,
optie voorraadmutaties met optie 'Beginbalans' worden niet automatisch in periode 0 weggezet maar
kunnen in iedere periode geboekt worden.

25439

Het is mogelijk te boeken op de dossier/kostenplaats met de status 'Passief'.
Oplossing:
Boeken op een passieve kostenplaats/dossier is niet mogelijk en er wordt een melding getoond.

42690

Als bij Baliefacturering een debiteur wordt geselecteerd en deze heeft een automatische notitie,
wordt de notitie wel getoond, maar heeft niet de focus.

46628

Bij het doen van een suppletie-aangifte (jaar) voor de btw, kan geen ‘jaar’ als tijdvak ingesteld
worden.
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47884

As de gebruikersparameter ‘Controleer het factuurbedrag bij het boeken van verkoopfacturen’ aan
staat wordt bij een verkoopfactuur met een debetbedrag, zowel het debetbedrag als een
creditbedrag getoond Deze zijn beiden niet te wijzigen. De journaalposten zelf kloppen wel.

49266

Het factuurbedrag in de factuur wijkt af van het bedrag dat in ‘Info | Debiteuren’ wordt weergegeven.
Oplossing:
Het verschil komt door een afrondingsverschil in de Btw-berekening. Dit is opgelost.

49070

Alleen in Unit4 Multivers Online: Als het kasboek geopend wordt en er wordt op transactienummer
gezocht (met het vergrootglas) wordt het geselecteerde transactienummer rood.

Wijzigingen in ‘Telebankieren en Incasso’
Change
47460

Omschrijving
Bij het verwijderen van bankmutaties in het bankboek, tabblad ‘Elektronische mutaties’, blijft een lege
regel op het tabblad ‘Mutaties’ staan. Dit is alleen het geval als de saldocontrole van de bankboeken
actief is (‘Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsparameters’ map ‘Boekingsgegevens’).

Wijzigingen in ‘Intrastat’
Change
47769

Omschrijving
Als bij een debiteur in de stamgegevens ook Intrastat-gegevens staan ingesteld en bij een boeking
worden deze gegevens gewijzigd voor die ene boeking worden bij het heropenen van die boeking
toch de standaard intrastat-gegevens weer getoond.
De wijzigingen worden dan overruled.

48860

De factuurwaarde bij een Intrastataangifte wordt bij creditnota’s verkeerd berekend.

Wijzigingen in de ‘Info-programma’s’
Change
41718

Omschrijving
In ‘Info | Artikelen/voorraadbeheer | Voorraad/prijzen’ worden op het tabblad ‘Verkopen’ de volledige
NAW-gegevens van de debiteurnaam getoond, zonder scheidingstekens.
Oplossing:
Alleen de debiteur wordt nu getoond.

Wijzigingen in de ‘Relatiebeheer’
Change
33455

Omschrijving
Een contactpersoon die bij een relatie is aangemaakt wordt niet goed opgeslagen. Hierdoor wordt de
verkeerde contactpersoon aan een offerte gekoppeld.

35934

Als aan een ‘vrije kaart’ regels worden toegevoegd, worden deze tussen de bestaande regels gezet
in plaats van onderaan.

47446

Vrij veld is wel in te vullen in een factuuropdracht maar niet in een inkooporder.

Wijzigingen in de ‘Rapporten’
Change
7034

Omschrijving
De transportbedragen worden op de verzamelfactuur niet goed naar volgende pagina overgenomen
als de aanhefregel van een factuur op de ene pagina staat, maar de boekingsregel(s) op de
volgende. Dan wordt de eerste boekingsregel meegenomen in het transportbedrag op de
voorgaande pagina.

47944

Bij het ‘Rapport | Grootboek | Grootboekmutaties’ zijn mutaties in periode ’13’ niet zichtbaar.
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Wijzigingen in ‘Verkoop’ en ‘Voorraad & Bestelregistratie’
Change
4771

Omschrijving
Er wordt via de inkoopkoppeling een artikel uit een verkooporder aan een (bestaande) inkooporder
gekoppeld. Dit kan alleen als in de beide verkooporders hetzelfde magazijn wordt gebruikt. Het
werken met verschillende magazijnen voor één artikel werkt in dit geval niet.

34422

Het aantal decimalen van een voorraadartikel bij een vastgelegd minimale/maximale voorraad staat
niet goed in het zoekscherm. Ook in de export van het zoekscherm naar MS Excel gaat niet goed.

36611

Bij het afstemmen van een inkoopfactuur waarin zowel voorraadhoudende artikelen als
‘artikel/diensten’ zijn geboekt, worden deze laatsten toch afgestemd, ook al staat de
bedrijfsparameter: 'Ontv. van niet-voorraadh. art. ook boeken bij voorraadmutaties en
goederenontvangsten' op ‘UIT’.

48801

Bij een samengesteld artikel waarvoor een backorder is aangemaakt, wordt door de Persoonlijke
assistent onterecht de melding gegeven dat de order niet uitleverbaar is, terwijl de samenstelling
zodanig is aangepast dat levering wel mogelijk is.

Wijzigingen in ‘Offertes’
Change
47869

Omschrijving
Het voorkeursmagazijn wordt niet overgenomen in een offerte.

Wijzigingen in ‘Samengestelde artikelen / Assemblage’
Change
48981

Omschrijving
Door een focusprobleem van de muis in het veld ‘Huidige assemblage’ tijdens het opslaan, wordt het
aantal van een component incorrect geboekt.

Wijzigingen in ‘Importeren Financieel I’
Change
44064

Omschrijving
Als een voorraadartikel waaraan GEEN magazijn is gekoppeld, wordt geïmporteerd en daarbij wordt
de status van het artikel omgezet van ‘Actief’ naar ‘Passief’, verschijnt een foutmelding.

Wijzigingen in ‘de Assistenten’
Change
47166

Omschrijving
De persoonlijke assistent geeft bij de bewaking van de leverdatum (inkooporders) voor een
inkooporder niet alleen de nog niet geleverde orderregels weer, maar ook de regels die al bij de
goederenontvangst zijn binnengeboekt.

48862

Op het tabblad ‘Artikelen’ (Persoonlijke assistent) wordt de kostprijs niet weergegeven bij artikelen
van het type ‘Artikel/Dienst’.

Wijzigingen in ‘Projecten’
Change
36637
47057

Omschrijving
Bij de facturering van een termijn kan in de factuuropdracht het termijnbedrag nog gewijzigd worden.
Hierdoor is het gefactureerde bedrag ongelijk aan het vastgelegde termijnbedrag bij het project. En
daarmee is het project niet af te sluiten.
Ook bij de boeking in he Verkoopboek is het termijnbedrag te wijzigen.
Oplossing:
Het termijnbedrag kan bij het factureren niet meer gewijzigd worden en moet overeenkomen met het
bij het project vastgelegde termijnbedrag.

36798

Het aantal termijnen in een project is <100. Bij de honderdste termijn is de knop [Toevoegen] niet
langer actief.
Oplossing:
Er kunnen meer dan 100 termijnen aangemaakt worden.
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47879

Het percentage betalingsconditie wordt niet ingevuld als een projectfactuur wordt aangemaakt vanuit
de Persoonlijke assistent.

48167

Als in het scherm ‘Projectmutaties’ een lege regel toegevoegd wordt, zijn op die regel nog altijd
velden zichtbaar of gevuld. Dit is niet gewenst.
Oplossing:
Helaas is deze wens niet helemaal uitvoerbaar. Een aantal verplichte velden, waaronder het
deelproject, kunnen niet oningevuld blijven. Ook niet op een lege regel.

48737

Als op een Aangenomen werk-project via een verkooporder een deellevering wordt geboekt, wordt
geen backorder aangemaakt.

Wijzigingen in ‘Urenregistratie’
Change
42963

Omschrijving
Bij de jaarovergang waarbij de laatste week ‘doorloopt’ in het nieuwe jaar, kunnen de uren uit het
oude boekjaar alleen in het nieuwe worden goedgekeurd. Terwijl deze uren nog op het vorige
boekjaar geboekt moeten worden.

Wijzigingen in UNIT4 Multivers Accounting (Online)
Change
40979

Omschrijving
Bij het automatisch inloggen (‘Windowsgebruiker’) in een administratie wordt soms de
gebruikerscode leeggemaakt en ontstaat een SQL-fout.

47403

Bij het herinrichten van Vaste activa in de Standaardadministratie, wordt de grootboekrekening
daarna niet gekoppeld in de Cliëntadministratie.

48248

Bij het herinrichten van een Cliëntadministratie met ‘Vaste Activa’ ontstaat een SQL-fout op de
‘Activagroeprelaties’.

48274

Het ‘Rapport | Grootboek | Grootboektotalen’ toont verkeerde subtotalen bij een boekjaar met meer
dan 12 periodes. Dit is het geval als gebruik wordt gemaakt van een administratie op basis van de
qck6-modeladministratie.
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