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Nieuwe of gewijzigde objecten
OrganizationBankAccountShortList
Op basis van een zoekterm gevonden lijst van gevonden klanten- of leveranciersbankrekeningen.

BankLedgerAccountList
Een lijst van aan een bankrekening gekoppelde grootboekrekeningen.

FastSearchCommand
Object voor het zoeken van klanten, leveranciers, ver- en inkoopfacturen, op basis van een opgegeven
zoekterm en de gewenste entiteit(en).

Opgeloste changes
Hieronder staan de opgeloste externe changes en diverse bugs. Alleen de omschrijving van de change
wordt gegeven, behalve als de oplossing ook voor de gebruiker aanpassingen inhoudt.
•

Change 54161: Foutmelding: “The application is in break mode”

•

Change 57998: Aangemaakte notitie wordt niet zichtbaar bij een verkoopfactuur

Opgeloste bugs
•

Het aantal tekens dat een grootboekmutatie-omschrijving kan bevatten, is uitgebreid van 30 naar 100.

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.3

Pagina 1

