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In de nieuwe versie zijn de wijzigingen aangebracht volgens NT 12 in de XBRL berichten voor BTW aangiften en ICP

opgaven. De nieuwe berichten zijn tevens getest met de validatie testservice van de Belastingdienst. Hoewel er geen 

inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, zijn de gebruikte tags in het XBRL bericht gewijzigd. Het is niet helemaal

duidelijk waarom de Belastingdienst deze wijzigingen heeft doorgevoerd. Vanwege genoemde wijzigingen is de 

nieuwe versie nodig bij het inzenden van BTW aangiften en ICP opgaven die betrekking hebben op 2018. 

Via Opties|Voorkeur|Offertes in Order of BuyIt kan met de nieuwe versie ingesteld worden dat Offertes en Offerte 

aanvragen direct worden gefiatteerd nadat ze akkoord zijn gemeld. Het blijkt niet altijd wenselijk dat een 

geaccordeerde offerte vervolgens nog eens (door iemand anders) gefiatteerd dient te worden. Verder zijn de 

instellingen in Order en BuyIt onafhankelijk zodat bijvoorbeeld ingesteld kan worden dat de offertes naar klanten wel 

gefiatteerd moeten worden en de offerte aanvragen / prijsopgaven aan leveranciers niet.

Bij het aanmaken van SEPA betaalbestanden via Mate|Crediteur wordt een Message ID gegeneerd bestaande uit de 

datum van vandaag en het uur van de dag. Dit betekent dat indien binnen 1 uur een tweede bestand wordt 

aangemaakt voor dezelfde bank dat het bestand wordt geweigerd vanwege het gebruik van dezelfde ID. Dit is 

opgelost door in het ID tevens de minuten en seconden te betrekken zodat met de nieuwe versie van Mate Metro 

elke 10 seconden een SEPA betaalbestand naar de bank kan worden verstuurd.

In Order, BuyIt, Mate of Time kunnen modellen gekoppeld worden aan een vaste printer zodat niet steeds een printer 

hoeft te worden geselecteerd. Indien zo'n (aan een printer gekoppeld) model wordt geopend in hetzelfde venster dan 

blijft de printer van het oorspronkelijke model geselecteerd. In de nieuwe versie wordt voortaan de gekoppelde 

printer van de in hetzelfde venster geopende model geselecteerd. Op deze manier kunnen voortaan vanuit een 

venster via één of meer links meerdere printers worden aangestuurd!

Bij het e-mailen via de @ knop van een klant of leverancier gekoppeld document (zoals een offerte, order, bestelling, 

factuur) wordt in de nieuwe versie voortaan het e-mailadres ingevuld van de geselecteerde contactpersoon. Indien bij 

het document geen contactpersoon is geselecteerd dan wordt, zoals tot nu toe gebruikelijk, het laatst gebruikte e-

mailadres ingevuld. Tevens kan met de nieuwe versie uit de keuzelijsten bij Aan en CC meerdere e-mailadressen 

worden gekozen. De gekozen adressen worden steeds toegevoegd aan de eerder opgegeven e-mailadressen 

gescheiden door een ;
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De start programma’s zoals finalacc.exe, mate.exe en time.exe zijn uitgebreid met de mogelijkheid om een werkmap 

op te geven in de vorm van: /d werkmap. Indien gebruik wordt gemaakt van een snelkoppeling dan wordt de 

werkmap toegepast onafhankelijk van hetgeen is ingevuld bij: 'Beginnen In' van de snelkoppeling. Naast de extra 

parameter (/d of /D) zijn de noodzakelijke voorzieningen getroffen zodat de startprogramma's probleemloos gebruik 

kunnen maken van Windows Server 2016 en Azure (Cloud van Microsoft).

Met de nieuwe optie 'Niet tonen' worden Gereed gemelde orders en Akkoord gegeven offertes niet getoond bij 

wijzigen. Hetzelfde geldt voor Compleet gemelde bestellingen en Akkoord gegeven offerte aanvragen in BuyIt. Indien 

de optie is geselecteerd dan kunnen de offertes, orders en bestellingen alleen gewijzigd worden door het nummer in 

te geven.

De dialoog met contactpersoon bij documenten zoals offertes, orders, bestellingen etc. kan op een willekeurige 

kolom op- of aflopend worden gesorteerd door één of twee keer op de gewenste kolomheader te klikken. Dit blijkt 

vooral bij relaties met een groot aantal contactpersonen relevant omdat een contactpersoon sneller kan worden 

gevonden indien de lijst is gesorteerd op bijvoorbeeld afdeling of functie. 

De SBR Verzendfaciliteit is aangepast zodat het niet meer noodzakelijk is dat voor het eerste gebruik het DigiPoort 

certificaat in de Certificate Store aanwezig moet zijn. Het plaatsen van het DigiPoort certificaat in de Certificate Store 

was niet altijd automatisch mogelijk vanwege onvoldoende gebruiksrechten. In de nieuwe versie is het DigiPoort 

certificaat volledig ingebed in de software zodat eventuele problemen met toegangsrechten tot het verleden 

behoren. 

De weergave grootte van het bureaublad en toepassingen zoals Visual Enterprise kunnen via de eigenschappen van 

het bureaublad ingesteld worden op standaard: 100, 125, 150 of 200% of handmatig op tussenliggende waarden. 

Indien de grootte is gewijzigd dan wordt in de nieuwe versie automatisch de grootte van het Metro tegelvenster (met 

de gekleurde tegels) opnieuw ingesteld.

Via Opties|Voorkeur in Order of BuyIt kan ingesteld worden dat een extra set opties in de dialoog met NAW 

gegevens wordt getoond in de vorm van vinkjes die aan of uit kunnen worden gezet. De instellingen gelden per 

document en kunnen per klant of leverancier worden vastgelegd door op ‘Bewaar’ te klikken. Nadat op ‘Bewaar’ is 

geklikt gelden de instellingen vervolgens als standaard. Als eerste instelling geldt ‘Invoer via Order’ of 'Invoer via 

Bestelling'. Indien deze instelling geldt dan wordt altijd een Order of Bestelling aangemaakt ook indien is gekozen: 

Invoer|Nieuw|Factuur of Invoer|Nieuw|Pakbon. In de NAW dialoog van de nieuwe Order of Bestelling kan de instelling 

weer worden uitgevinkt en op OK worden geklikt waarna alsnog een nieuwe factuur of pakbon wordt aangemaakt. 


