Unit4 Multivers

Overzicht van de opgeloste changes in
Unit4 Multivers
versie 10.9.1 t/m 10.9.1.4

Unit4 Multivers
Inleiding
Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1 tot en met de versie
10.9.1.4.
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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Multivers 10.9.1.0
36118

Details | Voorraadmutaties vanuit Info | Rekeningkaartje functioneert niet

37846

SQL 901 bij wijzigen prijsafspraak met aantal in decimalen

38465

In Extra | Btw | Btw-monitor blijft de status op 'Te verzenden' bij ICP-Opgaaf

40611

ICP aangifte genereren geeft (onduidelijke) foutmelding: An item with the same key has already
been added.

42185

Scenario op basis van afgeletterde mutaties neemt aflettercode over bij toepassen in nieuwe
transactie.

43214

Op het ‘Rapport | Btw-posten’ is de kolom ‘Sup’ niet beschikbaar.

51441

Info | Artikel/voorraadbeheer | Artikelen, tabblad {Magazijn} houdt geen rekening met 'Backorders'.

51477

Vrije veld icm 'Tekstartikel' niet te gebruiken in Inkooporder maar wel in Factuuropdrachten.

51486

Artikelomschrijvingen worden niet meer getoond in inkooporder.

51615

Geselecteerde betalingen blijven niet bewaard indien de som van een of meerdere geselecteerde
crediteuren kleiner dan of gelijk is aan 0.

51743

Cursor in 'Vrije veld' (Inkooporder) pas mogelijk nadat alle gegevens op mutatieregel zijn ingevuld.

51842

Bij gebruik van de Functietoetsen <Volgend/Vorig record> wordt niet de juiste waarde getoond in
'Leveringsconditie' en de 'Betalingsconditie'.

51871

Bij gebruik van de Functietoetsen [Zoek laatste record] wordt niet het handmatig ingevoerd adres
getoond.

52381

Omschrijving van projectkenmerk 'Hoofdproject' wordt niet getoond bij Info | Projecten.

52540

Voorkeursscenario (Onderhoud | Rekeningschema, tabblad {Btw}) wordt niet voorgesteld in
dagboek Memoriaal.

52565

Incassobatch wordt geweigerd bij <AmdmntInfDtIs>True zonder toelichting in het Mandaat.

52620

Persoonlijke Assistent (selectie Debiteuren) toont mutaties die niet voldoen aan criteria.

52628

Als gebruiker wil ik dat het veld referentie in het XML-bestand UBL 2.0 wordt gevuld zodat mijn
klanten over volledige informatie van mijn elektronisch verstuurde facturen beschikken..

52666

Inlezen bankbestand waar tag:86: leeg is resulteert in SQL error 317

52741

Totaal van 'Btw-bedrag' wordt getoond als 'Omzetbedrag' in btw-specificatie.

52899

Wijziging rechten op programma 'Productgroeprelaties' wordt ongedaan gemaakt.

52902

Bankmutaties kunnen niet gematcht worden indien 1 relatie aan 2 verschillende debiteuren hangt.

52968

Checkbox 'Opeenvolgend' functioneert niet indien sortering elektronische mutaties wordt
aangepast.

52974

Nulregels worden afgedrukt op proef- en saldibalans indien optie 'Nulregels afdrukken' is
gedeselecteerd.

53041

Header van rapport Resultaten t.o.v. budgetten toont cijfers van de maand twee keer.

53064

Bankbestand kan niet ingelezen worden als de waarde in veld bankrekening en IBAN-nummer
leeg is.

53115

CODA-bestand kan niet ingelezen worden.

53264

Document magazijnoverboeking niet zichtbaar vanuit het menu ‘Info’ maar wel vanuit het menu
‘Rapport’.

53281

MW Factuur: Debiteur blijft hangen als de factuur is verwijderd en er is een herinnering voor deze
factuur.

53360

Gewenste periode in 'Verwerken opdrachten' niet te selecteren doordat programma kijkt boekjaar
rechtsboven in scherm.

53397

Info Debiteuren, tab Facturen, Button [Opdracht] niet meer actief indien checkbox 'Alleen
openstaande posten' is geselecteerd.

53758

RC-boeking komt niet vanuit bronadministratie in doeladministratie indien doel niet Btw-plichtig
(deel) II.

53823

Scherm 'Zoek (inkoop)factuur' toont betalingsconditie uit stamgegevens crediteur in het veld
'Bet.cond'.
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53918

Na wijzigen prijsafspraak in 'Prijslijst' wordt eerste mutatieregel weer geselecteerd.

53968

Info Debiteuren, tab Opdrachten (frmDebiteur) wordt niet goed ververst bij selecteren andere
debiteur.

54130

Melding controleren btw-berekening wordt meerdere keren getoond bij opslaan stamgegevens
debiteur.

54188

Mutatieregel in het bankbank wordt overschreven door L-regel indien tabblad {Mutatieregel) een
boekingsregel heeft.

54193

Grootboekrekening 'Resultatenrekening' wordt niet overgenomen uit de relatiecodes bij uitvoeren
jaarwissel.

54202

Berekening Btw-bedrag in inkoopfactuur onjuist bij buitenlandse crediteur i.c.m. optie 'Incl. btw'.

54249

Geherwaardeerde factuur blijft na de boeking van de betaling openstaan. Geldt voor DEB en
CRED.

54281

Geselecteerde grootboekrekeningen in Rapport | Grootboek | Grootboekmutaties worden gewist
bij switchen boekjaar.

54612

rapport voorraden duurt erg lang (30-45 minuten).

54669

Niet alle factuurnummers worden in tag USTRD getoond bij incasso's verzamelen in batch.

Multivers 10.9.1.1
55076

Btw-nummer in het xbrl-bericht weer meegeven zonder landcode.

55095

Belgische klanten kunnen geen Btw-aangifte meer aanmaken.

Multivers 10.9.1.2
54921

Matchen keurt onterecht matches goed.

55119

Een factuur met daarin een regel korting van 100% kan niet verstuurd worden via de mail.

55198

Bankgegevens kunnen niet worden opgeslagen indien het onderdeel ‘Incasso’ niet actief is.

Multivers 10.9.1.3
44115

De sortering van de magazijnbon is soms niet logisch.

44218

Van een als factuuropdracht gecrediteerde verkooporder, is een magazijnbon af te drukken.

44540

Een extra afschrijving met ‘Taken | Vaste Activa | Extra afschrijving’ wordt geboekt in verkeerd
boekjaar.

44594

Bij het verwijderen van een regel in het Inkoopboek regel, worden de subadministratie-gegevens
van de overige regels verstoord.

46422

Bank niet te selecteren in ‘Onderhoud | Machtigingen'.

53654

Backorder wordt niet getoond in de PA ondanks dat order geheel uitleverbaar is.

53801

Matchen op trefwoord gekoppeld aan grootboekrekening is niet mogelijk met de naam ??

53840

"Sommige gegevens waaraan wordt gerefereerd ontbreken" verschijnt bij de optie 'Herinrichten
administraties'.

54412

Btw-aangifte: Pull-down 'Maandselectie' wordt inactief na switchen van 'Maand' naar 'Jaar' naar
'Maand'.

54430

Verwijderde mutatieregels behouden de status 'Correctie mogelijk' in ‘Algemeen | Elektronische
mutaties’.

54468

'Zoeken Inkoopregels' toont niet alle aanwezige inkooporders van geselecteerd artikel.

54470

E-mutaties: Veld ‘Omschrijving’ wordt niet gevuld als tegenrekening ontbreekt.
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54491

Na wijzigen/toevoegen van 'Keuzeveld' (vrije velden) klopt selectie bij 'Toepassen op verkoop' niet
meer.

54509

Opgegeven subnummers in Rapport | Telebankieren | Incassospecificatie worden genegeerd.

54510

Rapport Grootboekmutaties drukt alleen de mutaties af van de geselecteerde grootboekrekening
uit Info | Rekeningkaartje.

54511

Voorkeursbetalingsconditie wordt niet overgenomen bij aanmaken van
verkoopfactuur/inkoopfactuur.

54592

Koppelen van 'Gebruiker' aan bestaande rechtengroep zet waarde van rechtengroep terug naar
default waarde.

54690

Info | Verbijzondering | Dossiers, tabblad {Mutaties} toont ook mutaties uit niet geselecteerd
boekjaar.

54707

De waarde in de velden 'Marge EUR' en 'Marge% bij 'Aanmaken opdrachten' wijkt af ten opzichte
van waarde bij Info | Opdrachten.

54717

Dialoogscherm 'Fiatteren' toont geen naam als de parameter ' Orderbedrag berekenen' staat
ingesteld op 'Handmatig'.

54744

Koppeling Verkoop-Inkoop: Veld inkooporder is nu altijd te wijzigen.

54866

Btw-soort verdwijnt na wijzigen van een factuur met aangepaste btw.

55071

Afleveradres in de inkooporder wordt niet onthouden.

55077

Info | Artikelen: Opvragen van een artikel met decimalen via het zoekscherm toont mutatie
aantallen zonder decimalen.

55169

API: E-mail komt niet in de wachtrij Als 'control dfLokaleValuta' de waarde '€' bevat.

55170

Voorgesteld bedrag in betaalbaarstelling houdt geen rekening met kortingsdatum factuur.

55200

'Prijs' in Taken | Facturering/verkoop | Aanmaken opdrachten wordt niet gevuld als 'Btw-plicht' is
gedeactiveerd.

55201

Ondanks parameter 'Btw-berekenen' in stamgegevens op 'Nee' wordt 'Btw-bedrag' berekend in
verkoopfactuur.

55210

Btw% wordt toegevoegd aan boekingsregel bij gebruik functie [Scenario gebruiken (Ctrl+F)].

55264

Melding "Wilt u de reeds ingevulde betaaldatums aanpassen?" wordt niet meer getoond op
opslaan betaalbaarstelling.

55270

Projectadres vanuit de stamgegevens wordt overgenomen in de inkooporder na selecteren en
deselecteren checkbox 'Afleveren op project'.

55273

Op rapport 'Inkooporders' wordt het totaalbedrag van de inkooporder vermenigvuldigd met het
aantal ingevoerde regels.

55380

Een Belgische Btw-aangifte geeft een sql-fout 1805.

55425

Facturen verdwijnen uit de 'Betaalbaarstelling' na uitvoeren jaarwissel.

55427

Betaalbaar gestelde facturen kunnen na aanmaken betaalbatch nogmaals geselecteerd worden.

Multivers 10.9.1.4
45268

In de documentatie staat gemeld dat bij het betaalbaarstellen ook creditfacturen van debiteuren
betaalbaar gesteld kunnen worden.

44664

Omschrijving {Land} wordt meegenomen van opdracht A naar opdracht B op de intrastataangifte

44837

Het matchen van activa bij bankmutaties geeft sql-fout 321.

45046

De ‘periode’ in ‘Info | Balans’ is niet te selecteren bij de taalkeuze 'Engels'.

45679

In de Franse versie staat bij 'Onderhoud Debiteuren' en 'Info | Debiteuren' de tekst 'Limite de
crédit' over het invoerveld.

47505

De cursor verspringt van 'Nummer (debiteur)' naar 'Artikelcode' bij het sluiten van een ander
invoerscherm.

50241

De projectfactuur blijft staan in ‘Taken | Facturering/verkoop | Afdrukken facturen’ als de optie
'Factureren' in (project)factuuropdracht is gedeselecteerd.
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53246

Vrije velden verspringen bij het selecteren in de stamgegevens ('Onderhoud | Algemene
gegevens | Vrije velden/tabellen').

53804

SQL-fout 321 bij het toevoegen van een e-mailadres aan een vrij veld.
Oplossing: De lengte van het vrije veld kan achteraf niet meer aangepast worden.

53863

Het is nu mogelijk om ook de magazijnlocatie af te drukken op het artikeletiket.

54033

Het factuurbedrag van de G-rekening wordt niet meer getoond in 'Betaalbaarstellen' als de
mutatieregel(s) uit het bankafschrift verwijderd zijn.

54039

Verwerken van debet- en creditfactuur (in betaalbatch) boekt verschil van beide facturen af.
Oplossing: Niet reproduceerbaar.

54479

Het oproepen van 'Artikelstatistieken' is traag.

54579

Het programma ‘Aanmaken auditfile voor belastingcontrole’ vraagt meer geheugen dan is
toegestaan.

54900

In ‘Info | Gefactureerde opdrachten’ wordt het veld 'Art.code' op het tabblad ‘Artikelcode’ rood als
er een wijziging wordt doorgevoerd in de stamgegevens van artikelen.

54981

Het terugplaatsen van een back-up geeft sql-fout 401 als de administratie de status 'Automatisch
offline' heeft.

55174

Het veld ‘Factuurnummer’ wordt niet gevuld bij ‘Info | Projecten’, tabblad ‘Mutaties’ als de
projectfactuur vanuit de ‘Persoonlijke assistent’ wordt aangemaakt.

55202

Inkoopboek: het factuurbedrag wordt niet correct berekend bij scenario 'Aankoop binnenland Btwverlegd' in combinatie met optie 'Incl. btw'.
Oplossing: Bij het Btw-scenario ‘Btw verlegd’ wordt de optie ‘incl. btw’ disabled. Ook het scherm
van het Inkoopboek is anders ingericht (zie de Release notes).

55276

Als er een notitie is gekoppeld aan een inkoopfactuur, is het veld ‘Notitie’ in ‘Info | Persoonlijke
assistent’, tabblad ‘Cred.facturen’ niet geselecteerd. Dit geldt ook voor verkoopfacturen.

55323

In ‘Info Artikelen’, tabblad ‘Mutaties’ wordt afgeboekte voorraad negatief getoond in de kolom
'Aantal bij'.

55339

Een sortering in prijslijst blijft niet bewaard nadat de prijsafspraak is aangepast.
Oplossing: Deze wens is gedeeltelijk opgelost. Nu wordt altijd op artikelnummer gesorteerd.

55354

Als bij een (Project)offerte gekozen wordt om een projectbegroting te genereren ontstaat SQL-fout
321.

55376

Het is onterecht mogelijk om te importeren op geblokkeerde grootboekrekeningen via
‘Importeren I’.

55381

De 'Basisgegevens vaste activa' worden niet opnieuw gekoppeld met 'Inrichten/herinrichten
administratie'.

55386

De 'Actuele stand van de voorraad' en 'T/m datum vandaag' geven verschillende resultaten op
'Verrekenprijs' en 'Voorraadwaarde'.
Oplossing: Dit is gelijkgetrokken.
Bij ‘T/m datum’ kan uiteraard een verschil ontstaan als deze datum ongelijk is aan de huidige
datum.

55430

De inrichting van de stamgegevens 'Vaste Activa' wordt verwijderd na het uitvoeren van de
jaarwissel.

55431

Bij een uitgesplitste omschrijving in meerdere tags USTRD (CAMT.053) worden deze niet
samengevoegd op het tabblad ‘Elektronische mutaties’ bij het matchen.

55460

‘Document management’ toont documenten van verschillende relaties vanuit Taken |
Relatiebeheer.

55468

Bij het matchen geeft de ID-mutatieregel een ‘Goede match’ als er meerdere facturen met gelijk
factuurbedrag zijn.
Oplossing: Indien er meerdere facturen worden gevonden met hetzelfde openstaande bedrag
wordt nu de oudste (o.b.v. de factuurdatum i.p.v. de factuur met het laagste nummer) voorgesteld.
Bovendien wordt de match redelijk als er meerdere mogelijkheden zijn.

55469

Een deelproject is onterecht te verwijderen met de - (min)toets op het numerieke toetsenbord.
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55676

In het scherm 'Betaalbaarstelling' is scrollen met het muiswiel niet mogelijk als het veld 'Betalen' is
geselecteerd.

55730

Het gewenste boekjaar in ‘Taken | Btw | Overzicht btw-correcties’ is niet te selecteren.

55786

Ingevoerde activa, waarvan de beginbalans nog niet geboekt is, worden uit de beginbalans
verwijderd bij het uitvoeren van de jaarwissel.

55797

Het matchen houdt geen rekening met het deel van de betaling op een G-rekening en geeft
onterecht een 'Goede match'.
Oplossing:
een match op een G-rekening wordt niet langer als Goede match herkend en moet dus handmatig
gecontroleerd worden.

55859

De verkeerde licentie wordt getoond als een Windowsgebruiker is gekoppeld aan een Multiversgebruiker, en er zijn meerdere licenties. Dan wordt altijd de default-licentie getoond.

55926

Het Btw-% op regelniveau wijzigt als in de factuuropdracht voor een debiteur die het scenario
‘Btw-verlegd’ gebruikt, gekozen wordt voor een andere debiteur die hetzelfde scenario gebruikt.

56130

In de 'Bedrijfsinformatie' (Management-assistent) wordt het saldo van de factuuropdrachten
verkeerd berekend als er opdrachten in vreemde valuta zijn.

56189 en
56483

Als er bij het matchen meerdere facturen zijn met hetzelfde openstaande bedrag en op de
overige kenmerken kan het juiste factuurnummer niet worden bepaald, is het voorgestelde
factuurnummer op alle mutaties gelijk en krijgen de status 'Goede match'.

56285

Als bij het afsluiten van een dag (bij 'Dagafsluiting') op de knop [Nee] wordt geklikt, wordt de dag
toch afgesloten.

56290

Bij het matchen wordt een gevonden betalingskenmerk niet herleid in het kenmerk van de bank.

56709

Als er meerdere debiteuren zijn met dezelfde bankrekening wordt de verkeerde debiteur gekozen.

56922

Rekening Courant werkt niet als de doeladministratie op een andere databaseserver/instantie
draait.

57150

De betaalbatch wordt niet herkend en blijft daardoor open staan.

57411

Het matchen houdt geen rekening met verleende betalingskorting. Het kortingsbedrag blijft open
staan.
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