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Unit4 Multivers
Inleiding
Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.3.0 en 10.9.3.1.
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 10.9.3.0
Change

Omschrijving

35045

In 'Taken | Factureren | Aanmaken opdrachten' werken de pijltjestoetsen op het toetsenbord niet in
het submenu als een opdracht met <Ctrl + P> wordt afgedrukt.

37124

Bij het importeren van personen kan een bestand met gewijzigde persoonsgegevens niet (opnieuw)
worden geïmporteerd.

37245

Afgesloten projecten kunnen niet verwijderd worden met 'Extra | Verwijderen | Projecten'.

40352

Het kopiëren en plakken van een artikelcode via het toetsenbord werkt niet als de linker Ctrl-toets
gebruikt wordt.

40537

Als een verkoopfactuur wordt geïmporteerd, is het Btw-bedrag niet zichtbaar op het rekeningkaartje.

43696

Bij het opslaan van een verkooporder 'als bestand', wordt de directory voor een factuuropdracht
gebruikt in plaats van de directory die is toegekend via 'Extra | Onderhoud documenttypes'.

43785

Als aan een (bestaande) debiteur een land(code) wordt toegekend, verschijnt de melding dat de 'Btwberekening gecontroleerd moet worden' X-keer bij het zoeken in het zoekscherm voor landen.

44667

Het takenscherm past zich niet automatisch per boekjaar aan, aan de in het geselecteerde boekjaar
beschikbare dagboeken. Hiervoor moet de administratie gesloten en opnieuw geopend worden.

48696

In 'Info | Balans' blijven de subtotaalniveaus onterecht zichtbaar.

55874

In 'Taken | Telebankieren | Betaalbaarstelling' word 'Document management' niet geopend vanuit het
factuurdetailscherm

.

56157

Als in een inkooporder bij een artikel het detailscherm van een artikelomschrijving wordt geopend en
weer gesloten (dubbelklikken op de omschrijving), is de artikelomschrijving niet meer zichtbaar als de
order opnieuw wordt opgevraagd met <Ctrl + F> of de 'Verrekijker'.

56537

Als er bij 'Onderhoud | Algemene gegevens | Vrije velden' een tabblad wordt gemaakt met het veld
'Inkoopomschrijving' en deze wordt gekoppeld aan 'Toepassen bij verkoop, Factuuropdracht', wordt
bij het aanmaken van een factuuropdracht/verkooporder de artikelcode van de artikelen ongeldig.

56915

Als op een grootboekrekening een prognose wordt aangemaakt, wordt deze onterecht op het
rekeningkaartje positief getoond.

57695

Een overloop-rekening bij Permanence wordt bij een verlengd boekjaar niet geboekt.

57714

Als een gebruiker aan een rechtengroep is gekoppeld, wordt geen 'eigen takenscherm' aangemaakt
voor de onderhoudsprogramma's die ook een info-programma hebben (bijvoorbeeld 'Onderhoud
artikelen / info artikelen).

57754

Als in het Inkoopboek het zoekscherm voor facturen open staat en u gaat terug naar het inkoopboek.
U geeft daar handmatig een bestaand ordernummer in. Dan verschijnt niet de melding dat het een
bestaande factuur is met de vraag of u deze wilt wijzigen of verwijderen.
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Oplossing:
Zo lang het zoekscherm open staat is het veld 'Nummer' geblokkeerd en kunt u geen (ander) nummer
invoeren.
Dit geldt ook voor het Verkoopboek!
57811

Als een klant werkt met een 'Kijklicentie' voor het opvragen van gegevens uit zijn administratie, kan
geen auditfile voor de belastingcontrole worden aangemaakt.

57868

Een Inkooporderregel is dubbel af te boeken via de knop 'Voorraad' in het Inkoopboek.

57887

Het zoeken naar een document in Relatiebeheer (zonder 'Documentbeheer') selecteert niet het
gevonden resultaat. Alleen de map wordt getoond.

57978

Het artikel-etiket 'Hema 4620' wordt niet goed afgebeeld.

58026

Bij het dupliceren van een factuuropdracht/verkooporder wordt de opgegeven eenheid op de regel
niet gedupliceerd. Als er een eenheid bij het artikel is opgegeven in de stamgegevens, wordt deze
eenheid gedupliceerd.

58162

De kredietbeperking wordt toch berekend op creditnota's ondanks dat de optie in de
bedrijfsparameters is gedeselecteerd

en er dus geen kredietbeperking berekend zou mogen worden.
58203

Een inkoopfactuur met een permanence-boeking kan niet opnieuw opgeslagen worden. Er verschijnt
een foutmelding 'too many booleans'.

58220

Nadat de voorkeusbetalingsconditie van een debiteur is verwijderd, wordt bij de facturering niet de
'voorkeursbetalingsconditie' genomen die bij in 'Onderhoud | Algemene gegevens | Basisgegevens',
'tabblad | Betalingsconditie' als 'voorkeur' is aangemerkt.

58221

In 'Info | Management', 'Verkoopstatistiek' toont incorrecte waarden bij 'Omzet' en 'Winst' omdat geen
rekening wordt gehouden met backorders die vanuit een hoofdorder ontstaan zijn bij de optie
‘Inclusief nog niet gefactureerde omzet’.

58279

Het veld 'Korting' in een prijsafspraak wordt onterecht 'rood'.

58352

De btw uit het kortingsbedrag (creditnota) wordt negatief getoond bij 'Info | Rekeningkaartje'.

58417

Als een opgevraagde mutatie in het bankboek (tabblad 'Elektronische mutaties) nog niet is
opgeslagen en er treedt een storing op in de verbinding met Unit4 Multivers of er ontstaat een crash,
ontstaat de melding dat er nog bankmutaties zijn die opgeslagen moeten worden als een nieuw
afschrift wordt opgevraagd.
Het afschrift is echter niet zichtbaar in het bankboek en kan dus niet verder verwerkt worden.

58448

Als in een batch een deelbetaling op een factuur is opgenomen, wordt de batch niet correct herkend.

58525

De mogelijkheid om gegevens naar Excel te exporteren ontbreekt in een paar detailschermen van de
bedrijfsinformatie in de Management-assistent.

58535

Als een negatief kortingspercentage is opgenomen in een Offerte, kan deze niet afgehandeld worden.
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58572

Het matchen van een betaling met meerdere facturen in een batch werkt niet.

58608

In Unit4 Multivers Accounting wordt bij het heropenen van een inkoopfactuur, of bij het doorboeken
van gegevens vanuit Basecone een volgnummer niet juist afgehandeld zodat onterecht de melding
'Sleutelwaarde niet uniek' gegeven wordt, of een SQL-fout ontstaat.

58645

Als na een (geboekte) gedeeltelijke levering van een inkooporder in de inkooporder zelf nog een regel
wordt tussengevoegd, worden bij 'Info | Artikelen' de leveringen verkeerd weergegeven.
Oplossing:
Dit was een bug in Unit4 Multivers. Nu kunnen na een gedeeltelijke levering geen regels meer
worden tussengevoegd in de oorspronkelijke inkooporder.

58756

Bij het intellen van banksaldo's gaat een handmatig gewijzigd beginsaldo van een transactie niet mee
en wordt het eindsaldo vanaf het oorspronkelijke beginsaldo berekend.

58821

In 'Rapport | Grootboek | Btw-posten' wordt het laatste cijfer van het veld datum niet afgedrukt.

58991

Een Inkooporder kan bij het koppelen van een order aan een verkooporder, niet meer opgevraagd
worden als de koppeling eerst werd gesloten (zonder opslaan) en vervolgens de inkooporders
afgedrukt zijn.

58992

In het Inkoopboek is bij een opnieuw opgevraagde factuur de optie 'Incl. btw' niet te selecteren, terwijl
de oorspronkelijke mutaties zijn verwijderd.

59005

In 'Onderhoud | Artikel/diensten | Artikel/Diensten' wordt het tabblad 'Inkoop' niet actief bij het
opvragen van een voorraadartikel, als daarvoor eerst een samengesteld artikel werd opgevraagd.

59069

Op een aantal plaatsen in de 'onderhoudsprogramma's' (bijvoorbeeld bij Onderhoud Debiteuren of
Onderhoud | Personen) kan een code met een spatie worden ingevoerd. Bij het opslaan loopt de
applicatie vast.

59093

Als in 'Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsgegevens', tabblad 'Diversen' de geldigheidsduur
voor een offerte op '0' wordt gezet, wordt de opgegeven geldigheidsdatum van een offerte niet
gebruikt, maar wordt de systeemdatum genomen.

59269

In 'Onderhoud | Bankgegevens' op het tabblad 'Betalen' kan in het veld 'Directory telebank' geen pad
worden opgegeven dat langer is dan 65 karakters. Dit kan op het tabblad 'Algemeen' wel voor de
'Directory telebank' (tot 249 karakters).
Oplossing:
In beide directories kunnen nu bestandspaden worden ingevoegd tot max. 195 tekens. De
bestandsnaam 'Bestand telebank' is maximaal 65 karakters lang.

59474

De Storno-code wordt niet overgenomen in het veld 'Omschrijving' bij het matchen.

59486

Een reeds afgehandelde betaalbatch wordt nogmaals afgeboekt bij een andere bank.
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Multivers 10.9.3.1
Change

Omschrijving

59438

Een activum met de status 'Samengevoegd tot' uit vorige boekjaar, behoudt na de jaarwissel de
status 'Actief' in het lopende boekjaar.

59557

Een gekoppelde rubriek in 'Extra | Onderhoud documenttypes' wordt niet standaard voorgesteld in
'Taken | Document management'. Dit geldt voor een aantal gelinkte items:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblage;
Dienstopdracht;
Factuuropdracht;
Inkooporder;
Machtiging;
Offerte;
Verkoopfactuur;
Verkooporder.

59578

In de Management-assistent sluit de waarde (het maandbedrag) bij de Inkoopstatistiek niet aan bij de
waarde in het detailscherm.

59655

Bij het afdrukken van een magazijnbon kleurt het veld 'Debiteur' rood.

59656

Bij het dupliceren van een verkooporder wordt de datum van de oorspronkelijke order getoond in het
veld 'Leverdatum'.

59670

In 'Rapport | Verbijzondering | Dossiers | Mutaties' is het veld 'Boekjaar' te klein en geeft ### als
waarde.

59705

In 'Info | Artikelen/voorraadbeheer | Artikelen', tabblad 'Factuuropdrachten' is het veld 'Notities' niet
actief.

59706

In 'Rapport | Grootboek | Btw-posten' vat het laatste cijfer van de datum weg.

59722

Een gedupliceerde offerte houdt de naam van de oorspronkelijke persoon vast in het veld 'Behandeld
door', en geeft niet de naam van de ingelogde gebruiker die de nieuwe offerte behandelt.

59813

De knop 'Automatisch nummer' is niet aanwezig bij 'Onderhoud | Crediteuren' op de tabbladen Basis II
/ Basis III.

59839

Als een debiteurnummer in 'Onderhoud | Debiteuren' met kopiëren en plakken is aangemaakt en het
nummer een spatie bevat, zijn de gegevens niet meer beschikbaar.
Oplossing:
Hoewel in Unit4 Multivers geen spaties in het debiteurennummer mogen voorkomen, was het
invoegen van een debiteurennummer met een spatie via kopiëren en plakken een tijd lang mogelijk.
Deze mogelijkheid is geblokkeerd geweest, maar nu weer mogelijk gemaakt.
Het blijft verder onmogelijk om in Unit4 Multivers spaties in het nummer te gebruiken of te importeren.

60007

Vanuit het submenu 'Onderhoud' zijn de programma's te openen met de onderstreepte letten. Door
een dubbeling in die lettertoewijzing wordt met <Alt + O + C> nu 'Basisgegevens Vaste Activa'
geopend in plaats van 'Onderhoud Crediteuren'.
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