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Nederlands Taxonomie versie 14 

 

In de nieuwe versie zijn de wijzigingen volgens NT14 verwerkt in de XBRL berichten voor de BTW 

aangiftes en ICP opgaven. Het is noodzakelijk dat de nieuwe versie wordt geïnstalleerd voordat er 

aangiftes of opgaven m.b.t. 2020 kunnen worden verzonden. Tevens is het DigiPoort certificaat 

vervangen dat op 28 februari 2020 vervalt door een certificaat dat geldig is tot 11 augustus 2021. Verder 

is in NT14 de ICP (Intra Communautaire Prestaties) lijst uitgebreid met voorraad op afroep of voorraad in 

consignatie welke is bestemd voor buitenlandse klanten. De bedoeling is dat deze voorraad naar het 

buitenland kan worden verplaatst zonder dat daarvoor een buitenlands BTW-ID hoeft te worden 

aangevraagd. Deze wijziging is nog niet verwerkt in de nieuwe versie van Visual Enterprise omdat de 

afspraken over de wijze waarop dit moet worden geadministreerd nog ontbreken. 

Vraag eens vaker om Hulp! 

 

Omdat de Metro versie van Account vertraging heeft opgelopen is de nieuwe versie via de menukeuze: 

Help|Inhoud voorzien van HTML Help. Ook tijdens de invoer van boekingen is er continue context 

gevoelige hulp beschikbaar. Om de help te raadplegen kan tijdens invoer de knop: 'Context Help' 

worden geklikt. De eerste letter C van deze knop is onderstreept om aan te geven dat de help getoond 

kan worden door tegelijk de toetsen Alt+C of Ctrl+C te drukken. Ook de overige knoppen zijn 

onderstreept en kunnen met Ctrl of Alt en de onderstreepte lettertoets worden geactiveerd. Vanaf 

Windows 10 wordt de onderstreping van de letters pas getoond nadat op de Alt toets is gedrukt. Dit 

geldt tevens voor de menu's in Windows 10 toepassingen.  

Sneller zoeken en aanmaken relaties 

 

Met de nieuwe versie kunnen klanten en leveranciers gezocht worden op basis van de postcode en het 

huisnummer. Tijdens het aanmaken van een nieuwe order, factuur, bestelling of pakbon kan het veld: 

<PC+HuisNr> gekozen worden. Dit nieuw veld staat bovenin de lijst met overige NAW velden (zoals 

Naam etc.). Achter: <PC+HuisNr> dient een postcode en een huisnummer *zonder spaties* te worden 

ingevuld. Indien geen relatie wordt gevonden dan kan deze direct worden geopend. Hierbij dienen er 

minimaal 2 letters te worden ingevuld voor de sortering. Voor buitenlandse postcodes dient tussen de 

postcode en het huisnummer een punt te worden gebruikt. Verder kan gezocht worden op de overige 

NAW velden als Naam en indien niet gevonden direct een nieuwe relatie worden geopend. 
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Manen per e-mail 

 

vrijdag 20 september 2019, 18:31:43  

Aanmaningen kunnen vanuit Mate tevens handmatig per e-mail worden verstuurd. Hiertoe wordt een 

losse aanmaning geselecteerd en verzonden door op de @ knop te klikken. In de dialoog worden in de 

nieuwe versie tevens de e-mailadressen van alle contactpersonen getoond zoals ingevoerd bij Contact 

Info van de klant. Hetzelfde geldt voor het e-mailen van betalingsoverzichten. In dat geval worden alle 

contact personen van de betreffende leverancier getoond. 

Verbeterde Astona Merger Engine 

 

Formulieren in Visual Enterprise kunnen worden voorzien van Windows bedieningselementen zoals 

knoppen en invulvakken. Hierbij kan één van de knoppen ingesteld worden als standaard. Hiermee 

wordt bedoeld dat het drukken van de Entertoets gelijk staat aan het klikken met de muis op de 

'standaard' knop. Met de nieuwe Merger Engine versie wordt het drukken van de Entertoets correct 

afgehandeld zodat altijd de standaard knop wordt geactiveerd (alsof deze wordt geklikt).  

Oplossing onterechte viruswaarschuwingen 

 

Een aantal virusscanners zagen de opstart programma's voor Buyit, Invoice, Mate etc. na eerdere 

aanpassingen nog steeds als zijnde besmet met een virus. Inmiddels zijn alle opstart programma’s 

voorzien van een ‘version resource’ met het versienummer van de huidige Visual Enterprise. Deze 

aanpassing heeft ervoor gezorgd dat nagenoeg alle (>98%) virusscanners geen ‘false positive’ meer 

afgeven zodat dit probleem als opgelost kan worden beschouwd. Zie: https://www.virustotal.com voor 

nadere info. 

Update telefoonnummers en de Enterprise webservices 

 

Het veld TelNr in contactpersonen, o.a. beschikbaar via Contact Info, wordt tevens via websites en 

webshops ingevuld. Hierbij worden diverse formaten gebruikt bepaald door de website of webshop 

waarbij niet altijd 15 posities voldoende zijn. Dit geldt m.n. bij buitenlandse telefoonnummers. Om deze 

reden is het aantal posities verhoogd van 15 naar 25. Dit is tevens verwerkt in het XML schema van de 

webservice zodat er geen SOAP foutmelding meer wordt gegeven zolang het aantal posities kleiner of 

gelijk is aan 25. Hetzelfde geldt tevens voor het veld FaxNr hoewel dit nog maar weinig wordt gebruikt. 

Preview met de datum van vandaag 

 

Bij preview, tijdens de invoer van facturen of pakbonnen, wordt tot nu toe de oorspronkelijke datum 

getoond, ook indien via Opties|Algemeen is ingesteld: 'Datum instellen op printdatum'. Dit omdat er 
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vanuit is gegaan dat een preview niet gezien kan worden als definitief geprint of gemaild (het emailen 

kan via: Opties|Voorkeur gelijk gesteld worden aan printen). Omdat met de Metro versie steeds vaker de 

preview documenten rechtstreeks worden gemaild of geprint wordt met de nieuwe versie de instelling: 

'Datum instellen op printdatum' ook tijdens preview doorgegeven. Op deze manier kan de datum van 

vandaag worden getoond op de preview documenten voor het geval ze zouden worden geprint of 

gemaild. 

Algemene UBL update Mate en Account modellen 

 

Alle Mate modellen waarin facturen van crediteuren worden vermeld zoals ‘Alle Openstaande 

Posten.Al3.rtf’ etc. zijn verder geïntegreerd met UBL zodat de facturen uit het lopende en alle 

voorgaande boekjaren kunnen worden opgevraagd. De originele PDF van de leverancier wordt getoond 

door in het overzicht op het stuknummer te klikken. Indien een inkomende nota niet via UBL maar via 

BuyIt is verwerkt dan wordt met dezelfde link de controle pakbon getoond. Verder zijn op 

overeenkomstige wijze de overzichten via de Verkenner van Account verbeterd. Tenslotte zijn de 

overzichten met facturen van debiteuren aangepast zodat de link met het factuurnummer alleen actief is 

indien de factuur via Invoice of Order is aangemaakt.  

Hergebruik verwijderde ordernummers 

 

De keuze bij: ‘Opties bij Wijzigen’ via: Opties|Voorkeur op het tabblad Order is uitgebreid met de keuze 

om een verwijderd ordernummer wel of niet her te gebruiken. Standaard wordt een verwijderd 

ordernummer hergebruikt. Indien gekozen wordt om een ordernummer niet her te gebruiken, heeft dit 

als voordeel dat de eventueel geschreven tijd blijft staan op een ongebruikt ordernummer. Via 

Registratie kan dit eenvoudig worden nagezien. Met de standaard instelling wordt de eerder gewerkte 

tijd gevoegd bij de order met het hergebruikte ordernummer en kan verwarrend zijn. 

E-mail handtekening per documentsoort 

 

De standaard tekst of handtekening in gebruik bij het e-mailen kan nu per documentsoort (bijvoorbeeld 

FC1 t/m 5, BS1 t/m 5, OF1 t/m 5 etc) worden bewaard i.p.v. één standaard tekst of handtekening voor 

alle documentsoorten. Indien voor een documentsoort nog geen handtekening is vastgelegd dan wordt 

de laatste bewaarde standaard tekst toegepast. 

Meer geavanceerde beeldverwerking 

 

De Astona Merger Engine is uitgebreid met de functie SavePicAs waarmee tussentijds een figuur 

bewaard kan worden zodat deze later verder bewerkt kan worden. De latere bewerking kan in 

afhankelijkheid zijn van een statusverandering of van een gemeten waarde via Internet van Dingen (IoT). 

Hiermee komen dynamische en informatieve rapporten ter beschikking 
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