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Visual Enterprise Nieuws 
vrijdag 14 december 2018 

Nederlands Taxonomie versie 13 

 

De wijzigingen volgens NT13 zijn wederom van invloed op de XBRL berichten voor de BTW 

aangifte en ICP opgave. Het is daarom noodzakelijk dat de nieuwe versie wordt geïnstalleerd 

voordat er een aangifte/opgave m.b.t. 2019 wordt verzonden. Verder is de ICP opgave 

gecorrigeerd. Bij een lege opgave (zonder posten) werd als valuta de euro vermeld terwijl er geen 

valuta mag worden gespecificeerd. Een lege ICP opgave kon daarom worden afgekeurd of niet 

afgeleverd. Dit is verholpen! 

Meer kenmerk 

 

In de nieuwe versie is het veld Kenmerk dat tijdens invoeren in BuyIt en Order van o.a. bestel-

,order- en factuurregels beschikbaar is, verhoogd van 25 naar 75 posities. Kenmerk wordt o.a. 

gebruikt om serie- of batchnummer te registreren tijdens de verwerking van inkomende en 

uitgaande goederen. De serie- en/of batchnummers worden door leveranciers vaak in 1D of 2D 

(QR code of Datamatrix) barcodes vermeld. Deze kunnen integraal worden gescand tijdens de 

invoer in het veld Kenmerk. De codes kunnen afhankelijk van de lengte in gewone tekst, 1D 

barcode, QR code of DataMatrix weer op de factuur en/of begeleidende (o.a. garantie) 

documenten worden vermeld. Met de barcodes kunnen de gegevens omtrent leveringen van een 

serie- of batchnummer eenvoudig worden teruggevonden. 

Flexibelere QR codes 

 

De functie SetQRCode in de rapport generator (Merger Engine) is voorzien van de mogelijkheid om 

de grootte van de witmarge of quiet zone te vermelden. Bij QR codes is deze zone gespecificeerd 

en is veel ruimer dan voor de meeste scanners noodzakelijk. Dit biedt de mogelijkheid dichter 

rondom de QR code te printen zodat  meer tekst of een groter lettertype kan worden toegepast 

op bijvoorbeeld magazijnkaartjes met beperkte ruimte. 

Nieuw Statusveld 

 

In de tabel NotaPosten is de kolom Status van 20 posities toegevoegd. Via Onderhoud|Notaposten 

is de nieuwe kolom zichtbaar tussen Ref en Omschrijving en tijdens Invoer aan de rechterzijde 

onderin in het Infoscherm. Status is een vrij veld waarin korte informatie omtrent de status van 

een artikel gegeven kan worden zoals: 'Uitlopend', 'Vervangen', 'Actie per 01.03.2019' of 'Niet 

Bestellen'! 
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Betere verwerking UBL 

 

Het automatisch inboeken van UBL facturen is verbeterd. Het is niet meer verplicht dat de 

crediteur een IBAN vermeldt. Indien een UBL factuur wordt ontvangen zonder IBAN, dan wordt de 

crediteur gezocht op postcode + huisnummer. Het huisnummer met extensies zoals 7A of 7 A 

worden hierbij correct verwerkt! De verwerking gaat nu vlekkeloos zolang de ontvangen UBL 

facturen voldoen aan het OASIS schema. Dit is inmiddels bij ruim 99% van de facturen het geval! 

Meer ruimte voor externe artikel- en tekeningnummers 

 

In de nieuwe versie is het veld Ref verhoogd van 25 naar 45. Het veld Ref is in Order en BuyIt 

beschikbaar via Onderhoud|Notaposten en optioneel tijdens Invoer. Tijden Invoer wordt Ref 

overgenomen vanuit de Notapost als standaard of default waarde. Ref is verhoogd omdat het o.a. 

wordt gebruikt voor artikel- en tekeningnummers waarvoor steeds meer ruimte wordt vereist. 

Opties|Voorkeur: Keuze e-mailadres 

 

Via Opties|Voorkeur van Order is de keuze: 'Laatst gebruikte adres' toegevoegd onder: Emailadres 

bij losse offerte, order of factuur. Hiermee kan aangeven worden of er wel of niet het laatst 

gebruikte emailadres moet worden toegepast. Indien het laatst gebruikte emailadres *niet* moet 

worden toegepast dan wordt het emailadres gebruikt zoals ingevuld via: Contact Info bij het 

betreffende document. Indien geen emailadres is geselecteerd via Contact Info dan wordt alsnog 

het laatst gebruikte emailadres toegepast. De nieuwe optie geldt alleen voor de 

hoofddocumenten: OF1, OD1 en FC1. Hetzelfde geldt voor BuyIt met hoofddocumenten: OA1, BS1 

en PB1. 

Bescherming document invoer 

 

In de nieuwe versie worden alle documenten (offertes, orders, bestellingen, facturen etc.) 

beschermd tegen het openen door meerdere gebruikers. Indien een document wordt gewijzigd 

dat al door een andere gebruiker is geopend, dan wordt hier voor gewaarschuwd met de vraag of 

de beveiliging moet worden opgeheven. Di laatste om met meerdere gebruikers in één document 

te kunnen blijven werken. Het compleet, gereed of akkoord melden van geopende documenten is 

niet meer mogelijk. Tevens kunnen geopende documenten in BuyIt en Order niet meer gefiatteerd 

worden. 

Automatisch updaten van informatiezuilen en beeldschermen 

 

Met de nieuwe versie van Visual Enterprise kunnen beeldschermen- en informatiezuilen 

automatisch worden bijgewerkt in afhankelijkheid van bepaalde gebeurtenissen. Te denken valt 

aan planborden, agenda's, alarmeringen en andere informatie die steeds up-to-date onder de 

aandacht gebracht moeten worden. In de rapport generator is de functie TimerCreate en de 

vrijdag  21  september  2018,19:03:33 

donderdag  16  augustus  2018,18:49:28 

vrijdag  20  juli  2018,18:52:01 

donderdag  14  juni  2018,18:58:00 

zondag  20  mei  2018,18:33:18 



 

3-3 
 

handler: OnTimer toegevoegd waarmee het mogelijk wordt om periodiek te testen op bepaalde 

gebeurtenissen en statussen en besloten kan worden of de informatie wel of niet ververst moet 

worden. 

Afrondingsverschillen bij doorboeken opgelost! 

 
Tijdens het doorboeken van facturen in Order en controle pakbonnen in BuyIt kunnen 

afrondingsverschillen van 1 of 2 cent ontstaan. Dit is hinderlijk omdat het verschil moet worden 

afgeboekt. In de nieuwe versie is het afronden van bedragen tijdens het fiatteren aangepast zodat 

deze aansluit op de manier waarop de bedragen in modellen worden afgerond. Het probleem was 

dat in de modellen 0,5 cent naar boven wordt afgerond en tijdens fiatteren naar beneden. 

Emailen kan nu met Mime headers! 

 

De rapport generator (Merger Engine) uitgebreid met de mogelijkheid e-mail te verzenden met 

zogenoemde mime headers. Op deze manier kunnen e-mails opgemaakt worden met figuren en 

plaatjes beschikbaar op de lokale computer. De figuren en plaatjes worden bij de ontvanger van 

de e-mail direct getoond zonder deze eerst te moeten downloaden of dat een andere gebruikers 

handeling is vereist. Dit kan o.a. worden toegepast om klanten die een bepaald product hebben 

afgenomen, te e-mailen voorzien van plaatjes, figuren en foto's. Dit kan bijvoorbeeld worden 

toegepast bij terugroepacties, modificaties en een andere aanwijzingen . 

Documenten doorzoeken op willekeurige tekst 

 

Alle uitvoer van de Metro versie die via de menukeuze: Uitvoer kan worden opgevraagd, kan 

worden doorzocht op willekeurige tekst. De tekst kan in een nieuw tekstvak worden ingevuld 

waarnaar na het drukken van de Enter toets, automatisch wordt gescrold zodat de eerst gevonden 

plek altijd zichtbaar is. Het nieuwe tekstvak is opgenomen in de menu-strip van het Metro 

Uitvoermenu. De plaatsen waar de tekst voorkomt worden gemarkeerd met een gele achtergrond 

kleur. Naar de volgende plek met de gevonden tekst kan worden gescrold met F12. De 

achtergrond kleur van de huidige plek wordt tijdelijk veranderd in rood/oranje totdat met F12 

naar de volgende plek wordt gegaan. Op dezelfde wijze kan naar een volgende tekst worden 

gezocht die tegelijk met de eerder gevonden plekken met een gele achtergrond worden 

gemarkeerd.  

Nieuwe grafische functies 

 

De Astona Merger Engine is al in het begin van het nieuwe jaar uitgebreid met nieuwe grafische 

functies waarmee figuren programmatisch kunnen worden bewerkt. De nieuwe functies zijn 

toegevoegd om een betere sturing en opmaak van o.a. planborden en andere visuele informatie 

mogelijk te maken.  
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