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Nieuwe of gewijzigde objecten
Algemeen
De Multivers API houdt vanaf heden rekening met niet BTW-plichtige administraties.
Nieuw



CostCentreInfo: Read-only kostenplaats



CostCentreInfoList: Lijst van read-only kostenplaatsen



CostUnitInfo: Read-only dossier



CostUnitInfoList: Lijst van read-only dossiers

Gewijzigd

SupplierInvoiceInfo


Nieuwe property PayableState voor het weergeven van de telebankier-status van de factuur.

Product


Nieuwe property PrintOnQuote voor het aangeven of een samengesteld artikel op een offerte
afgedrukt moet worden.

ProductInfo


Nieuwe properties LastUpdate en DateCreated.

ProjectInfo


Nieuwe property Address.

OrderInfo


Nieuwe property PrintCounter voor het uitlezen van het aantal maal dat de bijbehorende factuur is
afgedrukt.

IncrementPrintCounterCommand


Command voor het ophogen van de afdrukteller van een verkoopfactuur, factuuropdracht,
inkooporder of een offerte.

WebAPI


Om een Euro inkoop- of verkoopfactuur van een leverancier of afnemer met een vreemde valuta
(anders dan de Euro) via de web API op te slaan, moet voor de property CurrencyId de waarde
“EUR” ingevuld worden.
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Opgeloste changes
Hieronder staan de opgeloste externe changes vermeld. Alleen de omschrijving van de change wordt
gegeven, behalve als de oplossing ook voor de gebruiker aanpassingen inhoudt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Change 41552: Status Telebankieren van een factuur op te vragen via de API
Change 46834: Internal server error bij aanmaken CustomerInvoice via de web API wanneer de
property VatType niet opgegeven wordt.
Change 29581: Het is onterecht mogelijk om een negatief bedrag betaalbaar te stellen.
Change 47920: Niet meer mogelijk maken om het boekjaar van een CustomerInvoice,
SupplierInvoice of FinTrans te wijzigen.
Change 47938: Bij het opslaan van een FinTrans met een debiteurbetaling wordt de
"TotalCreditAmount" en de balans van de boeking niet goed gevuld.
Change 47071: API inkoopfactuur niet direct te openen in Multivers.
Change 47804: Aan relaties gekoppelde personen niet te muteren.
Change 47803: Foutmelding bij vullen numeriek vrij veld.
Change 48072: Standaardadministraties worden met API automatisch offline gezet.
Change 47393: Het opgeven van een valutacode dat niet bestaat bij een in- of verkoopfactuur
resulteert in broken rule: “Landcode bestaat niet”.
Change 47337: Memoriaalboeking boekt niet alle BTW regels.
Change 46758: VatScenarioId niet meer verplichten bij het aanmaken van een FinTrans.
Change 46706: Bij het aanmaken van een niet-voorraadartikel artikel volgt ten onrechte de broken
rule “WarehouseId is verplicht”.
Change 46807: Het opgeven van een ongeldig BTW nummer bij een crediteur of debiteur volgt een
onduidelijke foutmelding.
Change 46808: Onterecht mogelijk om meerdere banken van dezelfde relatie met optie “voorkeur”
aan te maken.
Change 47922: Property “Description” van PurchaseOrder heeft een maximum lengte van 30
posities. Dit is anders dan in Multivers.
Change 47619: Incorrecte validatie van machtingscode bij een factuuropdracht, waarbij de debiteur
lid is van een inkooporganisatie.
Change 47270: In de web API worden de properties InvoiceExpirationDate en RebateExpiratioDate
van een inkoopfactuur niet automatisch bepaald.
Change 47391: Bij het ophalen van een inkoopfactuur is het niet mogelijk om het bedrag van de Grekening aan te passen.
Change 49024: Bij wijzigen van de debiteur of crediteur van een ver- of inkoopfactuur wordt de
factuur dubbel aangemaakt.
Change 47983: Er moet rekening gehouden worden met activarekeningen bij het aanmaken,
wijzigen of verwijderen van een in-, verkoopfactuur en factuuropdracht.
Change 49208: VatScenarioId is toch verplicht als Btw-plicht toch uit staat.
Change 48787: Bij het aanpassen of verwijderen van een factuur dat (gedeeltelijk) is betaald, wordt
de bestaande betaling ook verwijderd.
Change 49878: Niet mogelijk om een nieuwe vertegenwoordiger aan te maken.
Change 48769: Niet mogelijk om inkoopgegevens toe te voegen aan een artikel.
Change 48415: Een contactpersoon welke op passief staat wordt bij het invoeren van een
factuuropdracht als default gekozen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Change 48393: Het is niet mogelijk een credit inkoopfactuur aan te maken met een negatief bedrag
op de G-rekening.
Change 46647: Onterecht mogelijk om de status van een artikel te wijzigen naar passief wanneer dit
niet kan.
Change 46653: Het is mogelijk om meer dan een voorkeursleveranciers bij een artikel op te geven.
Change 46652: Het is onterecht mogelijk om artikel op te slaan met de waarde voor PricePer = 0.
Change 46643: Opgave vrije velden op orderregel wordt genegeerd.
Change 46642: JournalId is onterecht niet verplicht bij een in- of verkoopfactuur.
Change 46644: Foutmelding verbeterd wanneer het niet mogelijk is om een orderreservering te
maken.
Change 50110: Een niet blokkerende broken rule als betalingskenmerk van een inkoopfactuur reeds
voorkomt.
Change 50146: Methode GetPeriodFromTransactionDate van FinTrans overschrijft boekjaar met
een verkeerde waarde bij een gebroken boekjaar.
Change 46127: Het opgeven van een kostenplaats of dossier wanneer verbijzondering niet vereist
is moet resulteren in een broken rule.
Change 51621: Verwerken van een factuuropdracht dat een bedragregel bevat is niet mogelijk.
Change 51648: Het is mogelijk om rechtstreeks te boeken op een subtotaalrekening.
Chage 52006: Wijzigen van OrganizationDocumentOutput resulteert in een foutmelding.
Change 52015: Onterechte broken rule bij het opgeven van de kostprijs bij het goedkeuren van
urenstaat.
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