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Nieuwe of gewijzigde objecten
BankLedgerAccount
Property LedgerAccountId is toegevoegd. Dit is de grootboekrekening die gekoppeld is aan de
bankrekening.
CompanyDetailsInfo
Property AdministrationCode is toegevoegd. Hierin staat het administratienummer.
BankAccount
Property Iban is niet meer verplicht.
Organization/Customer/Supplier
Property VatNumber is gewijzigd. Het aantal tekens dat VatNumber kan bevatten is uitgebreid van 15
naar 30.
SupplierInfo
Property CustomerIdSupplier is toegevoegd. Dit bevat het debiteurnummer van de crediteur.
CreateVatDeclarationCommand
Nieuw command waarmee er een normale (definitieve) btw-aangifte gemaakt kan worden .
VatDeclarationInfoList
Nieuw object dat een overzicht geeft van “Nog aan te geven btw-aangiftes” en de “Reeds gemaakte btwaangiftes. Het bevat alle informatie van de btw-vakken inclusief de boekingen per btw-vak.
GetJournalBalanceAmountCommand
Nieuw command om het huidige saldo van een dagboek op te halen.
Bank
De volgende properties zijn editable geworden:
-

PaymentExportTypeDomestic
DirectDebitExportTypeDomestic
DirectDebitExportTypeForeign
PaymentDescription
CollectionDescription

Property BatchBooking is toegevoegd.
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BankInfo
Property BatchBooking is toegevoegd.
OutstandingCustomerInvoiceInfo
De volgende properties zijn toegevoegd:
-

RebateRemaining
RebateRemainingCur
City

OutstandingSupplierInvoiceInfo
De volgende properties zijn toegevoegd:
-

RebateRemaining
RebateRemainingCur
City
IsApprovedForPayment
PaymentConditionId
OrganizationId

FinTrans
Property PreviousBalance is editable geworden.
CustomerInvoiceSelectionList
Nieuw object om een overzicht op te halen van verkoopfacturen.
SupplierInvoiceSelectionList
Nieuw object om een overzicht op te halen van inkoopfacturen.
GetPermanenceOverviewDocumentCommand
Nieuw command om een permanence rapport op te halen.
CreateAccountOverviewTemplateCommand
Nieuw command om een rekeningoverzicht-sjabloon te maken.
CreateOrderTemplateCommand
Nieuw command om een factuuropdracht sjabloon te maken.
CreateInvoiceTemplateCommand
Nieuw command om een factuur-sjabloon te maken.
ProductGroupRelationList
Nieuw object om een lijst met artikelgroeprelaties te kunnen bewerken.
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ProductGroupRelation
Nieuw object om artikelgroeprelatie te kunnen bewerken.
ProductGroup
Nieuw object om artikelgroep te kunnen bewerken.
FiscalYearInfo:
Property TemplateAdministrationId is toegevoegd. Deze property geeft aan of een boekjaar gekoppeld
is aan een standaardadministratie.

Opgeloste changes
Hieronder staan de opgeloste externe changes:
•

Change 59908: Onderzoeken UBL-bericht; Versturen factuur naar het PEPPOL-testnetwerk lukt niet

•

Change 59908: PEPPOL Factuur geeft null-reference exception

•

Change 60079: Refreshtoken niet te genereren op API 1.9.3 / Problemen inloggen indien
gebruikersnaam niet gekoppeld

•

Change 59107: Wens - CustomerIdSupplier toevoegen aan SupplierInfo

•

Change 60283: Wcf bij het oproepen van een memoriaalboeking met regels die verbijzonderd worden
naar een subadmin ontstaan brokenrules

•

Change SCCR-0016363: API: Onterecht mogelijk om permanence te boeken op een balansrekening
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