
maakt te worden. Daarna 

dient in de rol: ‘Rechten zon-

der toewijzing’ (dit is een spe-

ciale rol met RolID=0) het 

beheer van Rollen en Rechten 

uitgeschakeld te worden. Zie 

de pijl linksonder in de figuur 

hierboven. 

De nieuwe versie van Visual 

Enterprise ondersteunt het 

gebruik van Rollen en Rechten 

op basis van Windows loginna-

men. Er kunnen een onbeperkt 

aantal rollen worden aange-

maakt. Bij elke rol kan bepaald 

worden welke menupunten 

beschikbaar zijn. Dit betreft de 

menu’s van Mate, Order/

Invoice, BuyIt/Supply en Time. 

De loginnaam van een Win-

dows gebruiker kan aan pre-

cies één rol worden toegekend. 

Dit maakt het beheer duidelijk 

en overzichtelijk. Indien bij-

voorbeeld de rollen Inkoop en 

Verkoop bestaan en een nieu-

we gebruiker zou aan beide 

rollen moeten worden toege-

voegd dan zal er een nieuwe 

rol moeten worden aange-

maakt. De nieuwe rol zal bij-

voorbeeld ‘In– en Verkoop’ 

genoemd worden. Aan deze rol 

zullen de gewenste rechten 

moeten worden toegekend 

zodat de toegang overeenkomt 

met die van de afzonderlijke 

rollen. Rollen en rechten wor-

den geactiveerd via: 

Account|Opties|Voorkeur. 

Dit kan alleen door de beheer-

der (gebruiker met ID=0) wor-

den geactiveerd. Zodra Rollen 

en Rechten zijn geactiveerd 

dient via: Mate|Bestand|Rollen 

en Rechten een nieuwe rol 

voor de beheerder(s) aange-

Rollen en Rechten 

Nieuwe versie 
Registratie 

Registratie is het tijdsregistra-

tiesysteem van Visual Enter-

prise bedoeld voor gebruik in 

een productieomgeving. De 

software wordt toegepast om 

mensen en machines aan te 

melden op werkorders. Dit 

naast het gebruik van Aanwe-

zig/Afwezig melden, de zoge-

noemde prikklok functie. De 

software is geschikt voor ge-

bruik met de minst krachtige 

Windows computers vanaf 

Windows XP. De nieuwe versie 
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is voorzien van een moder-

nere gebruikers interface. 

Belangrijk is, dat tevens de 

complete systeemsoftware is 

vervangen. Hierdoor kan 

beter samengewerkt worden 

met nieuwere versies van 

Windows en de daarbij toe-

gepaste drivers. Dit laatste 

biedt een betere ondersteu-

ning van moderne barcode-

scanners zoals die gebruik 

maken van een USB poort 

i.p.v. een keyboard wedge. 

dient het basiscertificaat: 

‘Staat der Nederlanden Pri-

vate Root CA - G1’ met Win-

dows certificaatbeheer te 

worden opgenomen in: 

’Vertrouwde Basiscertifice-

ringsinstanties’ of ‘Trusted 

Root Certification Authori-

ties’. De certificaat afhande-

ling in Visual Enterprise is 

vorig jaar al hierop aange-

past. Indien momenteel de 

BTW– aangiftes en ICP-

opgaven via Mate kunnen 

Vorig jaar heeft Digipoort 

gemeld dat de publieke 

server2020 server certifica-

ten worden uitgefaseerd en 

na 4 december 2022 niet 

meer kunnen worden ge-

bruikt. Deze certificaten zijn 

ongeschikt voor het beoogde 

beveiligingsdoel. Na 4 de-

cember is het gebruik van 

het publieke PKIO-certificaat 

verplicht. Het nieuwe certifi-

caat wordt uitgeven onder de 

private route G1. Daarom 

worden verstuurd dan is het 

bovenstaande al uitgevoerd. 

Probleem is dat de geldigheid 

van het publieke PKIO certifi-

caat vervalt op 20 december. 

DigiPoort stelt een vervan-

gend PKIO certificaat be-

schikbaar op 19 oktober. Dit 

betekent dat de gebruikers 

van de SBR verzendfaciliteit 

tussen 20 oktober en 20 

december 2022 versie 041 

van Visual Enterprise dienen 

te installeren. 

Nieuwe versie Registratie (vervolg) 

Nieuw certificaat SBR verzendfaciliteit 

X-Forms: Invulformulieren in eigen beheer 

t.w. een invulvakje voor ge-

gevens met een (numerieke) 

waarde, aan/uit vinkjes en 

een opmerking met vrije 

tekst. Alle elementen kunnen 

worden voorzien van een 

label, eenheid en de over te 

nemen factuurtekst. De for-

mulieren kunnen vervolgens 

worden gebruikt om zaken 

als machines, voortuigen, 

gebouwen, trailers etc. op 

vooraf vastgelegde punten te 

laten controleren dan wel om 

de vastgelegde werkzaamhe-

den te laten uitvoeren. De 

formulieren kunnen op ta-

blets worden gebruikt en 

eventueel in de moedertaal 

van de betreffende mede-

werker worden gesteld zodat 

altijd duidelijk is wat gecon-

troleerd of uitgevoerd moet 

worden. Een samenvatting 

van de controles en/of werk-

zaamheden worden vervol-

gens in eigen bewoordingen 

volkomen automatisch ver-

werkt in de proforma en uit-

eindelijke factuur.  
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Registratie krijgt een 

moderner uiterlijk en 

biedt een betere on-

dersteuning van de 

laatste Windows ver-

sies en bijbehorende 

drivers! 

Installeer versie 041 van 

Visual Enterprise tussen 

20 oktober en 20 decem-

ber  2022 voor een on-

gestoorde aanlevering 

van BTW aangiftes en 

ICP opgaves via: 

DigiPoort 

Tevens is de installatie soft-

ware vervangen waarmee 

het aanzienlijk is vereenvou-

digd om een nieuwe werk-

plek of scansysteem aan een 

nieuwe of bestaande installa-

tie toe te voegen. 

De nieuwste Metro versie 

van Visual Enterprise is uit-

gebreid met de mogelijkheid 

om in eigen beheer invulfor-

mulieren te definiëren en te 

beheren. In een invulformu-

lier kunnen 3 soorten ele-

menten worden opgenomen 


