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Unit4 Multivers API

Nieuwe of gewijzigde objecten
ProjectEntry
Dit is een nieuw object dat een projectmutatie voorstelt.
DueInvoiceStatistics
LastInvoiceDate: geeft de datum van de laatste factuur
IncomeStatementBreakdown
TotalsPerPeriod: laat totalen zien per periode
CompanyDetails
Email: dit geeft het emailadres dat bij de administratie hoort
LanguageInfo en LanguageInfoList
Representeert een taal, (code, omschrijving en iso-code)
Language
IsoCode: is de iso-code van de taal

SupplierInvoiceLine
SupplierInvoiceLine is uitgebreid met de volgende properties:
 ProjectEntry
 CreateProjectEntry
 ProjectId
ProductInfo
ProductInfo is uitgebreid met de volgende property:
 ProjectSurcharge

Nieuwe of gewijzigde methoden
StatisticsByEntitySummary
FetchForInvoicesInPeriod: haalt statistieken op voor alle facturen in het gegeven boekjaar een periode
bereik
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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 49464: Bij het boeken van de Kas door de Taskmanager wordt er een negatief saldo
berekend als beginsaldo. Unit4 Multivers op de API neemt het totaal aan mutaties vanaf de
beginbalans i.p.v. het eindsaldo van het vorige afschrift. (zie ook change 49463)

•

Change 49463: Als transacties worden aangemaakt in een willekeurige volgorde of een transactie
wordt gewijzigd, klopt het eindsaldo niet.
Oplossing: Als een transactie wordt geboekt, wordt altijd direct het dagboeksaldo opnieuw ingeteld.

Opgeloste bugs
Er is een bug opgelost die ook functioneel gevolgen heeft.


Bij het boeken van een factuur in Unit4 Multivers mogen in het factuurnummer geen spaties
gebruikt worden.
In de API zou dat wel kunnen. Het probleem is dan dat de factuur dan verkeerd geboekt wordt in
Unit4 Multivers.
Vanaf deze versie zal de API eventuele spaties in het factuurnummer automatisch verwijderen.
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