W24.01 A19.01
??-01-2020
/
Mobile windev: M24.01 A12.06
1. Betalingswijzen: afronding op 5 cent toegevoegd.
W24.01 A19.02
28-01-2020
/
Mobile windev: M24.01 A12.06
1. Satelliet > Vestiging > Filter op producten aangepast (gaf alle producten)
2. Betalingswijzen: afronding op 5 cent > wijzingen afdrukken teruggave (5e betaling) > ook origineel bedrag.
W24.01 A20.01
17-02-2020
/
Mobile windev: M24.01 A12.06
1. Omvormen van snelle fiche producten, werking voor zoeken in rubrieken merk alvast aangepast.
2. Extra > Uitwisseling data > Import weeggegevens & werven: opvullen van envcli.ref aangepast.
W24.01 A20.02
12-03-2020
/
Mercis Mobile: M24.01 A20.02
1. Omvormen van export Sisa en Venice
2. ExpertM: omvormen en export naar XML i.p.v. TXT.
3. Mercis Mobile: klanten en producten: enkel de niet-geblokkeerde records worden nog geïmporteerd bij de
vertegenwoordigers.
W24.01 A20.03 13-03-2020
1. Omvormen van productgroepen en wijzigingen hiervoor o.a. in snelle fiche producten
2. Extra > Uitwisseling data > Import weeggegevens & werven: opvullen van envcli.ref aangepast.
3. Betalingswijzen: afronding op 5 cent > wijzigen van alle afdrukken
W24.01 A20.06 17-03-2020
1. ExpertM: diverse kleine wijzigingen i.v.m. foutmeldingen n.a.v. eerste test van de import.
W24.01 A20.07 09-04-2020
1. Oproepen van venster productgroepen vanuit andere modules gaf vaak een foutmelding.
2. Statistiek > Skelet: foutmelding opgelost indien er geen vrije velden zijn gedefinieerd
W24.01 A20.08 ??-05-2020
1. Omvormen van resterende beheerschermen
W24.02 A01.01 ??-05-2020
1. Linken in de analyse: niet meer auto delete (werkt niet in C/S)
W24.02 A01.02 13-05-2020
1. Bug op berekening korting contante betaling opgelost (was enkel op de laatste lijn berekend blijkbaar).
W24.02 A02.01 25-05-2020
1. Klanten: toevoegen diverse e-mail adressen specifiek voor journaals en uitwisseling basisgegevens klanten
2. Status 'E-mail' toegevoegd in tabellen journaals
W24.02 A02.02 05-10-2020
1. Restyling van statistieken producten
2. Statistieken producten: afdruk aangepast zodat de totalen niet dubbel worden berekend
3. Statistieken producten: selectie uitgebreid met enkel verkoopfacturen (zonder creditnota’s)
4. Beheer > Afdrukken > Journaals klanten (tab 4): ‘Facturen: tekst indien geen betaling’ als hier %1 wordt ingegeven
(bijvoorbeeld: ‘Gestructureerde mededeling: %1’ wordt %1 vervangen door een gestructureerde mededeling die begint
met de nummer van de factuur).
5. Hernoemen van ‘Magazijnautomatisatie’ naar ‘Routeplanning’ in het ganse project
6. Afdrukken journaals: tekst beneden (vb. ‘Memo voet’ uit leveringsadres) wordt hoger afgedrukt zodat er meer lijnen
op kunnen.
W24.02 A02.03 ??-10-2020
1. Oplossen diverse problemen en bugs in het volledige project.
W24.03 A03.01 21-10-2020
1. Weglaten diverse niet-gebruikte bestanden.
2. Omvormen diverse schermen, o.a. voertuigw, routew, registratie, onderneming.
W24.03 A03.02 25-10-2020
1. Weglaten traces en oplossen enkele kleiner bugs + aanpassen scherm herindexatie

W24.03 A03.03 25-10-2020
1. Nog 1 overbodige trace weggelaten.
W24.03 A04.01 27-10-2020
1. Diverse wijzigingen, vooral met betrekking tot stijlen
2. Alle bestanden huge file (> 2 Gb)
3. Ctrl inhouden bij menu’s en knoppen om data vensters te openen: filter wordt dan niet uitgevoerd, ook al staat
‘Filter automatisch uitvoeren’ van het desbetreffende scherm aan.

W24.03 A04.02 13-11-2020
1. Afdrukken > Lijsten > Journaals > ‘Onbetaalde facturen klanten’: Keuze van één van de vinkjes achter de 3 dagen
bewaard.
2. Controle op aanwezigheid van bestanden op FTP via orders: ook aantal erbij gezet.
W24.03 A04.03 26-11-2020
1. Problemen (alle projecten) opgelost met initialisatie en herindexatie i.v.m. HF SQL en HF SQL C/S.
W24.03 A04.04
1. Idem

26-11-2020

W24.03 A04.05 04-12-2020
1. Herindexatiescherm: vinkje om aan te duiden of voortgangsbalk per bestand zichtbaar moet zijn of niet.
W24.03 A04.06
1. Idem

05-12-2020

W24.03 A04.07 22-12-2020
1. Nieuwe registratieberekening
W24.03 A04.10 28-12-2020
1. Eerste versie Muprosoft incl. aanpassingen i.v.m. registratie en licentie en hoofdmenu
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.

