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Unit4 Multivers API

Nieuwe of gewijzigde objecten
OrderVatLineInfoList
Verzameling van OrderVatLineInfo objecten (= Btw-boekingen) die bij een specifieke factuuropdracht
horen. Deze verzameling wordt gevuld bij het laden van een read-only OrderInfo object.
OrderVatLineInfo
Dit is een read-only Btw-boekingsregel die bij een factuuropdracht hoort.
IncrementPaymentReminderCounterCommand
Een command object voor het ophogen van het aantal aanmaningen van een specifieke
verkoopfactuur.
IncrementPrintCounterCommand
Een command object voor het ophogen van de verkoopfactuurafdrukteller.
AccountPeriodTotalInfoList en AccountPeriodTotalInfo voor periodetotalen per
grootboekrekening
De objecten AccountPeriodTotalInfoList en AccountPeriodTotalInfo zijn toegevoegd voor het ophalen
van de periodetotalen per grootboekrekening.
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Opgeloste changes
Hieronder staan de opgeloste externe changes vermeld. De genoemde changes zijn opgelost. Alleen
de omschrijving van de change wordt gegeven, behalve als de oplossing ook voor de gebruiker
aanpassingen inhoudt.
•

Change 45003: Het uitvoeren van een SQL-statement door het SqlQueryCommand object
resulteert in een foutmelding als de keyword “SELECT” niet direct gevolgd is door een spatie op
dezelfde regel.

•

Change 46017: Het opslaan van een verkoopfactuur (CustomerInvoice) of inkoopfactuur
(SupplierInvoice) resulteert in een foutmelding als de property JournalId leeggelaten is. Het
leeglaten van de property JournalId zou wel zijn toegestaan omdat deze property niet verplicht is.

•

Change 45961: Het is onterecht toegestaan om de property MinimumStock (minimum voorraad)
van een hogere waarde te voorzien dan de property MaximumStock (maximum voorraad).

•

Change 45675: Het is onterecht toegestaan om op een verkoop- (CustomerInvoiceLine) of
inkoopfactuurregel (SupplierInvoiceLine) niet naar aantal te verbijzonderen, als dit verplicht is.

•

Change 45676: Het is onterecht toegestaan om op een boekingsregel (BasicEntry) niet naar aantal
te verbijzonderen, als dit verplicht is.

•

Change 46127: Het is onterecht mogelijk om de properties CostCentreId (kostenplaats) of
CostUnitId (dossier) van een verkoop- (CustomerInvoiceLine) of inkoopfactuurregel
(SupplierInvoiceLine) van een waarde te voorzien, terwijl dit niet toegestaan is.

•

Change 27198: Doordat het geheugengebruik niet vrijgegeven wordt na iedere .NET API aanroep
naar een Customer.Fetch, raakt het beschikbare werkgeheugen vol. Dit veroorzaakt een
foutmelding.

•

Change 48838: De opgegeven waarde voor de property Price van een verkooporderregel
(OrderLine) wordt niet afgerond.

•

Change 46678: De property FirstCollection (= eerste incasso) van een nieuwe machtiging
(Mandate) mag niet de waarde ‘false’ hebben. Het object voldoet daardoor niet aan alle business
rules en kan daarom niet opgeslagen worden.

•

Change 46882: De opgegeven waarde voor de property VatAmountCur van een Btwregel
(VatTransactionLine) wordt niet afgerond.

•

Change 47636: Er kan niet meer worden ingelogd in de Web API na de installatie van de Web API.
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