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Nieuwe of gewijzigde objecten
FiscalYearEndClosingCommand
Een bestaand object voor het afsluiten van een boekjaar. In deze versie wordt het saldo in een bankboek
niet meer verdubbeld als de boekjaarovergang meer dan één keer wordt uitgevoerd.
PaymentInstructionInfoList
Nieuw object voor het ophalen van een lijst betaalbaarstellingen van facturen bij een bank.
PaymentInstructionInfo
Nieuw object dat een betaalbaarstelling van een factuur voorstelt.
DirectDebitInstructionInfoList
Nieuw object voor het ophalen van een lijst incassogestelde facturen bij een bank.
DirectDebitInstructionInfo
Nieuw object dat een incassogestelde factuur voorstelt.
GetGeneralLedgerEntriesDocumentCommand
Nieuw object voor het ophalen van grootboekmutaties in een gewenste reportformaat.
GetCustomerCreditInfoCommand
Nieuw object voor het ophalen van kredietgegevens van een debiteur, te weten de huidige kredietruimte,
het totaal bedrag openstaande posten en het totaal bedrag openstaande orders.
BankTransactionInfoList
Dit is een bestaand object voor het ophalen van bankmutaties. In deze versie is de fout dat er in sommige
gevallen een verkeerde bankmutatie ophaald wordt opgelost.
CreateIntraCommunityDeclarationFileCommand
Nieuw object voor het maken van een ICP aangiftebestand.
SendIntraCommunityDeclarationCommand
Nieuw object voor het verzenden van ICP aangifte naar Unit4 Digipoort.
GetTurnOverVATDeclarationDocumentCommand
Nieuw object voor het ophalen van de Btw-aangifte.
Customer
Dit is een bestaand object dat een debiteur voorstelt. In deze versie wordt een ontbrekend Btw-nummer
en de gegevens ten behoeve van de Btw-aangifte gevuld.

Release notes Unit4 Multivers API 1.10.0 2019-3

Pagina 1

Product
Dit is een bestaand object dat een artikel voorstelt. In deze versie is dit object aangepast om de
verrekenprijs van een samengesteld artikel goed te berekenen.
Subscription
Dit is een bestaand object dat een abonnement voortstelt. De property Amount is nu niet meer verplicht.
SalesOrderCosts
Nieuw object voor het onderhouden van de orderkosten.
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