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23 juni 2015 
  

Binnenkort wordt de Metro versie van Visual Enterprise gelanceerd. Nieuw in de Metro versie is het 

gebruik van een zogenoemde menu-strip zoals het hierboven afgebeelde Uitvoer-menu van Order. Het 

voordeel is dat na de gemaakte keuze de overige keuzes uit het menu zichtbaar blijven zodat steeds 

duidelijk is waar men in de toepassing precies actief is. 
 

 

Verder nieuw in de Metro versie is dat hiermee snelkoppelingen naar 

rapporten kunnen worden gemaakt en georganiseerd in zelf te 

kiezen categorieën. Deze snelkoppelingen hebben de vorm van 

tegels zoals bekend van Windows 8.x. De tegels kunnen worden 

voorzien van een eigen tekst, kleur en een afbeelding zoals in het 

voorbeeld aan de linkerkant. Op deze manier kunnen belangrijke 

rapporten en tools gemakkelijk worden herkend en hoeven deze niet 

meer via: Uitvoer|Rapport in een lange lijst te worden opgezocht. 

 

Door met de muis op een tegel te klikken wordt het gekoppelde 

rapport of tool geopend en het model uitgevoerd. Een bijkomend 

voordeel is dat indien het model al was geopend, hetzelfde venster 

(tabblad) opnieuw wordt gebruikt, in tegenstelling tot de keuze via: 

Uitvoer|Rapport waarmee altijd een nieuw tabblad wordt geopend. 

Weer een ander voordeel is dat de gemaakte categorieën en 

snelkoppelingen tevens beschikbaar zijn in de modules: Mate, 

Order/invoice, BuyIt/Supply en Time. 

 

Natuurlijk zijn we benieuwd naar uw mening, suggesties of op- en 

aanmerkingen. Indien u de nieuwe versie alvast wilt testen, 

verzoeken wij u om ons dit even te laten weten. 

 

Bij eerste gebruik wordt gestart met de nieuwe Metro 

gebruikersinterface. Omdat een nieuwe interface altijd wat 

gewenning vereist, kan vanuit de Metroversie altijd terug gegaan 

worden naar de klassieke interface via de keuze: Beeld|Klassiek. 

 

De nieuwe versie kan verder zonder risico worden uitgeprobeerd 

omdat er geen wijzigingen in de database worden doorgevoerd en de 

installatie volledig ongedaan kan worden gemaakt. 

 

In afwachting van uw reactie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Astona 
 


