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Nieuw publiek DigiPoort certificaat 

 

De vervanging van het DigiPoort publieke certificaat is uitgesteld van 19 oktober naar de avond van 2 

november 2022. Dit heeft DigiPoort voltooid en de nieuwe versie van Visual Enterprise is direct hierop 

aangepast. Het momenteel in gebruik zijnde certificaat vervalt op 20 december 2022. Gebruikers van de SBR 

verzenfaciliteit dienen daarom de nieuwe versie van Visual Enterprise te installeren voor 20 december 2022 

om een ongestoorde aanlevering van BTW aangiftes en ICP opgaves te garanderen. 

Zichtbare leverbare voorraad 

 

Tijdens het invoeren van documenten in Order/Invoice of BuyIt/Supply zoals offertes, facturen, orders en 

bestellingen is de leverbare voorraad van alle geselecteerde artikelen zichtbaar in het onderste infoscherm of 

hulptabel. Deze hulptabel is in twee helften gesplitst en de leverbare voorraad is zichtbaar in de rechterhelft. 

Hier dient de kolom Leverb zichtbaar gemaakt te worden door te scrollen. De scrolpositie wordt na het 

sluiten van het invoerscherm bewaard.  

Installer Visual Enterprise installeert SqlBase driver 

 

Bij sommige rapporten en documenten zoals facturen en orders worden er gegevens uit de urenregistratie 

verwerkt in zowel de Access als de SQL Server editie van Visual Enterprise. De nieuwe installer van Visual 

Enterprise zorgt er voor dat altijd de juiste ODBC driver van SqlBase wordt geïnstalleerd. Op deze manier 

hoeft deze niet meer apart geïnstalleerd en geconfigureerd te worden met behulp van de SqlBase installer.  

Dit speelt voornamelijk bij het toevoegen van een nieuwe werkplek in een client/server netwerk. 

Nieuwe versie Registratie 

 

Registratie is het tijdsregistratiesysteem van Visual Enterprise voor gebruik in een productieomgeving. De 

software wordt gebruikt om mensen en machines aan te melden op werkorders. Dit naast het gebruik van 

Aanwezig/Afwezig melden zoals bij een prikklok. Registratie is voorzien van een modernere gebruikers 

interface. Belangrijker is dat de complete systeemsoftware is vervangen. Hierdoor kan beter samengewerkt 

worden met nieuwere versies van Windows en de laatste drivers zoals die van barcode scanners. Tevens is de 

installatie software vervangen waarmee veel eenvoudiger een nieuwe werkplek of speciale scanplek aan een 

bestaande of nieuwe installatie kan worden toegevoegd. 

Snel zoeken notaposten 

 

De methode om snel notaposten op te zoeken is doorgevoerd op alle plaatsen in Visual Enterprise waar een 

Npc kan worden ingevoerd. Eerder was deze verkorte zoekmethode alleen beschikbaar tijdens het invoeren 

van offertes, orders, facturen, bestellingen en pakbonnen. In de nieuwe versie kan deze zoekmethode tevens 

toegepast worden in de zoekdialoog via: Uitvoer|Zoek en in de dialoog via: Onderhoud|Notaposten. De 

aanpassing is verwerkt in: Order/Invoice, BuyIt/Supply en Time. Met Npc=TEST* wordt gezocht op het 

voorkomen van ‘test’ in Ref of de Omschrijving en met Npc=/TEST alleen in Ref en tenslotte met Npc=+TEST 

wordt gezocht op het voorkomen van ‘test’ in de Npc zelf. 
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Rollen en Rechten 

 

Vanuit Mate kan de toegang tot Visual Enterprise worden beheerd. Hiertoe is in het onderdeel Mate de 

menu-keuze: 'Bestand|Rollen en Rechten' toegevoegd. De toegang tot deze keuze moet eerst worden 

geactiveerd door de beheerder van Account via de keuze: Account|Opties|Voorkeur. Windows gebruikers van 

Visual Enterprise kunnen ingedeeld worden in vrij te definiëren rollen. Per rol kan toegang gegeven worden 

tot de menu-keuzes van Mate, Order/Invoice, BuyIt/Supply en Time. 

Support tijdens invoer 

 

Tijdens het invoeren van offertes, orders en facturen is de Support-knop beschikbaar. Via deze Supportknop 

kan standaard een BTW/VAT nummer controle worden uitgevoerd met de web service van de EU. Dit werkte 

niet meer omdat de EU de specificatie van de web service heeft gewijzigd. Inmiddels is de laatste wijziging 

doorgevoerd in Visual Enterprise zodat alles weer naar behoren werkt. 

Uitgebreider zoeken 

 

De Zoekdialoog beschikbaar via de menu-keuze: Uitvoer|Zoek is uitgebreid met de mogelijkheid om op het  

Kenmerk te zoeken zoals ingevoerd op de Offerte-, Order- Factuur-. Bestel- of Pakbonregels. Genoemde 

Zoekdialoog is beschikbaar in Order/Invoice om Offertes, Orders en Facturen te zoeken. In BuyIt/Supply voor 

opzoeken van Offerte aanvragen, Bestellingen en Pakbonnen en in Time voor het zoeken naar Orders. 

Astona Merger Engine met nieuwe en betere controls 

 

De Astona Merger Engine is uitgebreid met de ListBox Windows control. Dit naast de bestaande Edit, Button, 

ComboBox en Static controls. De ListBox is een control waarmee verschillende gegevens in één keer kunnen 

worden getoond zonder dat deze eerst moet worden uitgeklapt. Op deze manier kunnen in één keer de met 

de muis klikbare keuzes worden getoond, voor zover deze passen in de box. Ook zijn bij andere controles 

een aantal stijlcontanten en nieuwe berichten toegevoegd. Deze controls kunnen toegepast worden in X-

Forms die o.a. de mogelijkheid bieden om in eigen beheer invulformulieren te definiëren en te beheren. 

Meer Kenmerk tijdens invoer 

 

Tijdens invoer van documenten als facturen, orders en bestellingen kan per regel een Kenmerk worden 

ingevoerd. Dit kenmerk wordt gebruikt voor de invoer van diverse gegevens waaronder serie-, registratie- of 

chassisnummers. Verschillende toepassingen vereisen meer ruimte voor meer tekens en daarom is het aantal 

posities van het Kenmerk verhoogd van 75 naar 100 posities. 

MSSQL Server Editie Visual Enterprise 
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In de MSSQL Server editie is de verwerking van transacties herzien zodat een nog grotere  

betrouwbaarheid kan worden gehaald. Bij de Express editie van SQL Server bleek dit echter een onverwacht 

grote vertraging te veroorzaken. De nieuwe versie van Visual Enterprise test welke editie van SQL Server in 

gebruik is zodat gebruikers van zowel de Express als de standaard editie van SQL Server over een snelle en 

betrouwbare werking kunnen beschikken. 
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