
Visual Enterprise Nieuws
vrijdag 30 oktober 2015, 01:00:00

Nederlandse Taxonomie 10 (NT10)

vrijdag 27 november 2015, 17:25:53

Zoeken en vinden

vrijdag 30 oktober 2015, 18:10:09

Fiatteren

vrijdag 25 september 2015, 18:47:32

Meer ruimte voor de Notapostcode

vrijdag 21 augustus 2015, 19:10:04

Een nieuwe control de 'MetroTile'

vrijdag 24 juli 2015, 19:11:34

De wijzigingen volgens Nederlandse Taxonomie 10 (NT10) zijn verwerkt in de XBRL berichten voor de BTW aangifte en 

ICP opgave. De berichten zijn getest met versie 10b en op de valreep opnieuw met de definitieve versie. De via 

DigiPoort te verzenden aangiftes en opgaven die betrekking hebben op 2016 dienen te voldoen aan NT10. De Metro 

versie van Visual Enterprise (V034) wordt binnenkort verzonden zodat het versturen via DigiPoort van BTW aangiftes en 

ICP opgaven in 2016 zonder problemen kan worden gecontinueerd.

De standaard zoekdialoog via het Uitvoer-menu van Order/Invoice, BuyIt/Supply en Time is uitgebreid met de 

mogelijkheid om te zoeken op een willekeurig veld uit de kopgegevens. In de vorige versie was dit beperkt tot het 

eerste veld, meestal de (bedrijfs)naam. Bij eerste gebruik, blijft dit gehandhaafd maar kan gewijzigd worden in 

bijvoorbeeld: Woonplaats, Postcode, Postbus, Banknummer etc. afhankelijk van welke kopvelden er worden gebruikt. 

Het gekozen veld en ingevoerde zoekcriterium worden bewaard zodra op: Zoek! wordt geklikt.

Het fiatteren van documenten zoals facturen, orders, bestellingen en pakbonnen in Order/Invoice of Buyit/Supply is 

vanaf versie 034 mogelijk door het invoeren van een stuknummer. Indien op deze manier een document wordt 

gekozen, dan worden eventuele eerdere selecties genegeerd. Indien bijvoorbeeld handmatig één of meer orders zijn 

geselecteerd en daarna een ordernummer ingevuld (of gescand) dan wordt na OK alleen die order gefiatteerd.

Met de Notapostcode afgekort als Npc kan op een snelle manier standaard artikelen, diensten of teksten worden 

overgenomen in bijvoorbeeld offertes, orders, bestellingen, pakbonnen en facturen. De Npc is momenteel begrensd op 

25 posities en het komt steeds vaker voor dat deze voor een groot deel worden gebruikt. Het gaat dan om 

bijvoorbeeld tekeningnummers of lange (industriële) artikelnummers. Hierdoor wordt tijdens invoer in BuyIt en Order 

het artikelnummer afgebroken en de rest op de tweede of zelfs derde regel getoond. Tijdens invoer zijn de eerste twee 

regels direct zichtbaar en voor de daarop volgende regels moet gescrold worden. Dit bleek lastig en daarom is tijdens 

invoer de breedte verhoogd met ruim 35%. Dit geldt tevens voor de kolom Npc in de dialoog via: 

Onderhoud|Notaposten in zowel BuyIt als Order.

Om de tegelinterface in de rapportgenerator te kunnen toepassen, is de Merger Engine uitgebreid met een nieuwe 

control van het type MetroTile. Variabelen gedeclareerd met MetroTile vertegenwoordigen een zelfstandig AsToDate 

model met van instelbare grootte. Met de nieuwe functie: SetMetroTile kan de hoogte en breedte worden opgegeven 

en een initialisatie string ter verwerking in het met MetroTile gedeclareerde model. Met de functie: SetTileColor kan de 

kleur van de tegel worden ingesteld. Om de Tiles te voorzien van een afbeelding in een vast formaat en kleur zijn de 

functies: ResizePicture en SetPicTransColor toegevoegd. 
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De nieuwe versie is naast de menu-strip uitgebreid met een apart navigatievenster waarin tegels volgens het Metro

ontwerpprincipe zoals bekend van Windows 8.x (tegelinterface gebaseerd op Bauhaus en Swiss Style uit 1950) worden 

getoond die dienen als snelkoppeling naar een rapport. Door hier op te klikken wordt een nieuw tabblad met het

gekoppelde model geopend of wordt het tabblad met het eerder geopende model geactiveerd. Verder kunnen de 

snelkoppelingen worden georganiseerd in zelf te kiezen categorieën. De tegels kunnen worden voorzien van een eigen 

tekst, kleur en een afbeelding. 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.

De leesbaarheid van de standaard uitvoer van Account is verhoogd. De standaard uitvoer is geschikt om zeer snel met

matrixprinters op kettingformulier geprint te worden. Hoewel kettingformulier en matrixprinters steeds minder worden 

toegepast, blijkt dit een betrouwbare manier van archiveren te zijn waarbij direct gezien kan worden of de uitvoer 

compleet is. De toegepaste fonts zijn aangepast aan de wijzigingen in Windows 8 en 10 alsmede de nieuwe drivers 

voor inkt jet en laserprinters. Om de leesbaarheid op het beeldscherm verder te verhogen zijn tevens de groene balken 

wat donkerder gemaakt. 

De rapportgenerator (Merger Engine) is voorzien van de nieuwe functie: FtpUpLoadFile. Met deze functie kan een 

bestand met bijvoorbeeld bestellingen naar de FTP server van een leverancier worden verstuurd. Hierbij kan een 

accountnaam en een wachtwoord worden vermeld. FTP (File Transfer Protocol) wordt al sinds 1971 toegepast om op 

een betrouwbare manier bestanden uit te wisselen tussen computers aangesloten op internet.

Via voorkeuren in Order kan de mogelijkheid geactiveerd worden om alle (geprinte) orders in één keer gereed te 

melden. In de dialoog via Invoer|Order|Gereed kan in dat geval: "Alles in één keer gereedmelden" aangevinkt worden. 

Deze mogelijkheid is bedoeld voor bedrijven die bijvoorbeeld dagelijks orders uitleveren en deze eens per week willen 

verzamelen en factureren. De optie kan ingesteld worden via: Opties|Voorkeur|Order met de keuze: Alles in 1x gereed 

toestaan - Ja/Nee

De interface van Order, Invoice, BuyIt, Supply, Time en Mate wordt opnieuw ontworpen en o.a. voorzien van een 

zogenoemde menu-strip. 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. Inmiddels zijn over de 100 icoontjes ontworpen in

verschillende resoluties om te worden afgebeeld op deze nieuwe menu-strips.

Omdat leveranciers steeds vaker hun nota's per e-mail versturen, komt het steeds vaker voor dat een nota twee keer 

wordt uitgeprint en dubbel wordt geboekt en zelfs dubbel wordt betaald. Daarom controleert Account voortaan 

tijdens het boeken van inkomende nota’s of er voor de betreffende crediteur al eerder een nota is geboekt met 

dezelfde datum en bedrag. De controle wordt uitgevoerd in de onderhanden slip en alle eerder verwerkte slips. Op 

deze manier wordt voorkomen dat een factuur welke ontvangen is per e-mail en/of per post dubbel wordt geboekt. 

Indien deze situatie zich voor doet dan wordt gemeld: “Mogelijk een dubbele boeking! Er is voor deze crediteur al een 


