
W24.03 A04.11 04-01-2021 

1. Aanpassen tekst hoofdmenu, enkel nog knop voor licentieovereenkomst 

 

W24.03 A04.12 05-01-2021 

1. Afdrukschermen aangepast, standaard pad bij pdf, …. 

 

W24.03 A04.13 06-01-2021 

1. Weglaten storesquare (bestaat niet meer) 

2. Beheer > standaard waarden > Paden > Nieuw pad voor ‘Afdrukken > PDF’ overal. 

 



W24.03 A04.14 11-01-2021 

 
1. De extra informatie ter hoogte van de captions van de tabbladen aan de rechterkant worden voortaan vanaf het 
tweede tabblad getoond (vb. bij producten). 
 

 
 



2. Alle afdrukken: nieuwe keuzemogelijkheid: ‘Mini preview’. 

 

 
 

Nieuw venster met keuze printer, afdrukstand, kleur, pagina’s, previews en exportmogelijkheden. 

 

 



W24.03 A04.19 10-02-2021 

1. Extra > Uitwisseling data > Export > Expert/M: gestructureerde mededeling wordt voortaan ingevuld in rubriek 
‘OGM’. 

2. Statistiek producten: toevoegen van kolommen ‘eenheidsprijs’, ‘korting %’ en ‘korting bedrag’. 

3. Producten > tabel: nieuwe kolom 'Magazijn locatie'. 

 

W24.03 A04.20 27-02-2021 

1. Diverse kleine wijzigingen in de engine. 

 

W25.01 A05.01 12/04/2021 

1. Tekst bij e-mailen PDF instelbaar 

2. Afdrukken journaals klanten: mogelijkheid om ‘E-mail PDF’ standaard aan te zetten (instelbaar per klant) 

 

W25.01 A05.02 20/04/2021 

1. Afdrukken achtergrond PDF op journaals is voortaan mogelijk voor volgende formulieren:  

‘Standaard’, ‘Overschrijvingsformulier’, ‘Linkermage’, ‘Linkermarge en titels’, ‘Grote ondermarge’ en 
‘Voorbedrukt’ 

2. Beheer > Afdrukken > Alle journaals: PDF bewaren indien afdrukken via E-mail PDF. 

Indien dan bijvoorbeeld een factuur wordt gemaild blijft de PDF staan (wordt dan dus niet zoals vroeger verwijderd). 

3. Omvormen en optimaliseren van scherm afdrukken journaals + opties ‘Scherm 2 bladzijden’ en ‘Mini preview’ 
toegevoegd. 

4. Verkoopsvoorwaarden kunnen voortaan overal worden gekozen, ook bij voorbeeldschermen, mini preview en 
rechtstreeks naar de printer. 

 

W25.01 A05.03 22/04/2021 

1. Beheer > Kasticketten, etiketten, terminals, … > tab 3 Etiketten: Diverse wijzigingen en vooral optimaliseren van 
standaard etiket: 

 

 
 

W25.01 A05.06 27/04/2021 

1. Probleem opgelost met kiezen van loten- en serienummers in journaals. 

2. Beheer > Afdrukken > Tab 3 Journaals klanten: nieuw vinkje:  

 
 Indien dit aan wordt gezet wordt de vervaldatum op de afdruk van facturen en creditnota’s vet gedrukt:  

  
3. Beheer > Afdrukken > Tab 5 Alle journaals: nieuw vinkje: 

  
 Indien dit aan wordt gezet wordt de EORI nr. (BTW-nummer zonder spatie) afgedrukt in de hoofding op de  

journaals: 

  
   

 

W25.01 A05.07 01/05/2021 

1. Indien de journaals worden opgeslaan als PDF wordt eerst de vraag gesteld waar deze moet komen. 

 



W25.01 A05.14 27/05/2021 

1. Mailen van journaals: in het onderwerp van de mail komt voortaan ook de naam van de klant. 

 

2. 

Via menu Extra > Configuratie > Registratie … > knop Onderneming:  

 
Op de afdruk van de journaals komt dan in de hoofding niet meer ‘Bank:’ maar ‘Belfius:’ (de naam van de bank) te staan: 

 
 

W25.01 A07.05 01/06/2021 

1. Beheer > Afdrukken > Tab 4 journaals klanten: ‘E-mail PDF’: hier duidt men aan in welke klantenjournaals vinkje E-mail PDF van 
bij de klanten moet worden gebruikt. 

 
 
W26.01 A08.01 

1. Overal in alle modules werden de velden voor de telefoonnummers samengevoegd tot één veld. 

2. De teksten voor het sturen van journaals via mail vanuit Mercis kunnen voortaan ook met HTML opmaak (Beheer > 
teksten journaals > E-mail PDF). Dit moet wel eerst getest worden en werkt meestal enkel indien mails verstuurd 
worden via SMTP (Extra > Configuratie > Mailen). 

Bijvoorbeeld: 

 
 



W26.01 A09.02 24/06/2021 

1. E-mail PDF journaals leveranciers 

 

Bij de leveranciers werd op de fiche ‘E-mail journaals’ en ‘E-mail PDF’ toegevoegd zoals bij de klanten: 

  
 

Via Beheer > Afdrukken > tabblad 2 Journaals Leveranciers kan worden aangegeven voor welke journaals de nieuwe 

velden op de journaals leveranciers geldig zijn: 

 
 

 

Via Beheer > Teksten journaals > tabblad 9 E-mail PDF leveranciers kunnen de bijkomende teksten voor de mails 
worden ingesteld, zoals hier bijvoorbeeld voor de aankooporder: 

  
 

Bij de afdruk van de journaals leveranciers wordt dan ook het veld ‘E-mail PDF’ voorgesteld zoals bij de klanten: 

  
  



W26.01 A12.01 26/06/2021 

1. Bij de klantenjournaals kunnen voortaan ook de verkoopsvoorwaarden worden gekozen voor offertes, retours 

en creditnota’s: Beheer > Afdrukken > Tab 4 Journaals klanten. 

 

  
 

2. Klanten: Tab 3 extra: nieuw vinkje:  

 
 
W26.01 A13.01 

1. Beheer > Parameters > Tab 5 journaals klanten: nieuw vinkje:  

  
Bij de verkooporders klanten worden de lijnen standaard rood indien een verkooporder nog niet op tijd werd 

geleverd. Indien dit nieuwe vinkje aan staat is de werking anders: 

de lijnen worden dan rood indien de verkooporder nog niet werd besteld bij de levancier. 

De status ‘besteld bij de leverancier’ kan aan- of uit worden gezet via F8. 

 
W26.01 A13.02 30/06/2021 

1. In het hoofdmenu van voortaan ‘hulp op afstand’ rechtreeks worden uitgevoerd! 

 



W26.01 A13.06 05/07/2021 

1. Alle journaals (klanten en leveranciers): ‘E-mail PDF’ en ‘Opslaan PDF’ kan ook indien meerdere journaals 
tegelijkertijd worden gekozen (per nummer en per datum). 

 

 
 

‘per nummer’ of ‘per datum’ en ‘E-mail PDF’: 

- Sturen van mail met PDF in bijlage indien bij klant (of leverancier) e-mail ingevuld werd en vinkje ‘E-mail PDF’ 
aan staat. 

- In het andere geval wordt altijd afgedrukt naar de printer (copies van klant of leverancier) 

‘per nummer’ of ‘per datum’ en ‘Opslaan PDF’: 

- Alle journaals in de range (hier van 20017567 tot en met 20017569 worden bewaard als PDF in de map, ingesteld 
in het beheer. 

 

W26.01 A14.01 20/07/2021 

1. Mercis Mobile: vertegenwoordigers kunnen ook klanten toevoegen. 

 

W26.01 A14.02 07/09/2021 

1. Module verkoopfacturen klanten: in de tabel werden volgende kolommen toegevoegd: BTW-bedrag en BTW-nummer 
van de klant. Deze kolommen worden dan ook opgenomen in de export naar Word, Excel, …. 

 

W26.01 A14.03 20/09/2021 

1. Beheer > Standaard waarden > Tab 6 Paden: 

 
Voor afdrukken van journaals (‘Opslaan PDF’) wordt dan een scherm getoond waar men nog een andere map en de 
naam van het bestand kan kiezen. Indien het pad wordt leeggelaten en bij andere afdrukken dan de journaals wordt 
voornoemd scherm sowieso getoond. 

 

W26.01 A14.04 24/09/2021 

1. Bij het mailen vanuit Mercis is het in de nieuwste versie voortaan mogelijk om de leesbevestiging uit te schakelen. 
Standaard staat deze (zoals de huidige werking) aan. 

 

W26.01 A14.11 24/12/2021 

1. Voortaan kan in de parameters worden ingesteld indien na het wijzigen van een journaal de status (vinkje) 
‘afgedrukt’ NIET moet worden uitgezet. 

 



W26.01 A14.12 05/01/2022 

TUSSENVERSIE 

 

W26.01 A14.14 25/01/2022 

1. Voortaan kan in de parameters worden ingesteld indien na het wijzigen van een journaal de status (vinkje) 
‘afgedrukt’ NIET moet worden uitgezet. 

 

W26.01 A14.27 22/02/2022 

VERSIE DIE BEWAARD WORDT EN EERST MOET WORDEN GEINSTALLEERD VOOR ENIGE ANDERE VERSIE!!! 

 

W26.01 A14.28 16/03/2022 

ANALYSE WERD HIER AL VERHOOGD EIGENLIJK (15) WANT … 

… MEERDERE RUBRIEKEN WERDEN REEDS WEGGELATEN UIT DE ANALYSE 

VERSIE MET DIVERSE WACHTWOORDEN OM TE CONNECTEREN NAAR FTP 

 

W26.01 A15.02 ??/03/2022 

1. Etiket 12 (L) aangepast (Bibaloe). 

 

W26.01 A16.01 22/03/2022 

1. Verkoopfacturen klanten > tabblad extra: Nieuwe rubriek ‘bijlage’. Het bestand dat hier wordt gekozen wordt ook 
gemaild als bijlage bij E-mail PDF. 

 

W26.01 A16.02 25/03/2022 

1. Aanpassing Etiket 12 (L) 

 

W26.01 A16.03 25/03/2022 

1. Aanpassing Etiket 12 (L) 

 

W26.01 A16.04 29/04/2022 

1. Voortaan kan de filter worden uitgevoerd met behulp van enter (return) in de filtervelden. 

Ook de sneltoets F5 blijft uiteraard bestaan. 


