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Nieuwe of gewijzigde objecten
BankInfo
Property toegevoegd: BankFileImportFormat. Deze property geeft aan welke bankformaten er zijn
geimporteerd. Huidig ondersteunde formaten: None, Mt940, Mt940S, Eri, Camt053, RaboRFLP and
AlternateEri.
CompanyDetailsInfo / OrderTotalsCalculator / ProcessOrderCommand
De API ondersteunt vanaf heden alle soorten Btw-berekeningen over kredietbeperking. De classes
OrderTotalsCalculator voor het berekenen van ordertotalen en ProcessOrderCommand zijn hiervoor
aangepast. Daarnaast is de property CreditSqueezeOnAmountInclVat toegevoegd aan de class
CompanyDetailsInfo. Deze vraagt de waarde op die aangeeft of de kredietbeperking is berekend op
basis van het orderbedrag inclusief of exclusief btw.
Customer
Customer is uitgebreid met property GovernmentDigitalId voor het vastleggen en uitlezen van het
overheidsidentificatienummer.
CustomerInvoice
CustomerInvoice is uitgebreid met de methode CreateDocumentLink. Hiermee is het mogelijk om een
documentkoppeling op te slaan bij het aanmaken of bij het wijzigen van een factuur.
CustomerInvoiceInfo
Property toegevoegd met betalingsgegevens: CustomerInvoicePaymentInfoList
CustomerInvoicePaymentInfo
Nieuw object met betalingsdetails.
IncomeStatementLine
Wanneer een formule van een component niet uitgevoerd kan worden zal de functie niet fout gaan.
OrderLine
Bij het opslaan van de orderline is de VAT Code 0 een correcte waarde wanneer de rekening geen BTW
berekent.
ReminderInfoList
Query die de herinneringen ophaalt t.b.v. de performance geoptimaliseerd.
SupplierInvoice
SupplierInvoice is uitgebreid met de methode CreateDocumentLink. Hiermee is het mogelijk om een
documentkoppeling op te slaan bij het aanmaken of bij het wijzigen van een factuur.
VatTypeNVL
Extra waarde “N” toegevoegd, bedoeld voor wanneer Btw niet van toepassing is.
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Opgeloste changes
Hieronder staan de opgeloste externe changes. Alleen de omschrijving van de change wordt gegeven,
behalve als de oplossing ook voor de gebruiker aanpassingen inhoudt.
•

Change 52708: De voorkeursleverancier (property PreferredProductSupplier) van een artikel wordt
gevuld wanneer het geladen artikel een voorkeursleverancier heeft.

•

Change 52737: Een backorder wordt niet automatisch aangemaakt als er geen ordernummer is
opgegeven bij de verkooporder.

•

Change 53055: Het is onterecht mogelijk om Btw-soort “Investering” te zetten op een factuurregel bij
een Nederlandse administratie.

•

Change 39549: Verkoopstatistiek (CustomerInvoiceStatistics) toont verkeerde gegevens. Dit wordt
veroorzaakt doordat de bedragen berekend worden op basis van de verkoopfacturen van een
specifiek boekjaar en niet op basis van de facturen die binnen een specifiek kalenderjaar vallen.

•

Change 39557: Inkoopstatistiek (SupplierInvoiceStatistics) toont verkeerde gegevens. Dit wordt
veroorzaakt doordat de bedragen berekend worden op basis van de inkoopfacturen van een specifiek
boekjaar en niet op basis van de facturen die binnen een specifiek kalenderjaar vallen.

•

Change 51892: Er treedt soms een SQL-fout op bij een klant met de volgende melding: “Cannot open
database”.

•

Change 30525: Bij het boeken van projectmutaties via het inkoopboek mag gekozen worden onder
welke kostensoort de kosten geboekt moeten worden. Bij het wijzigen van de kostensoort wordt nu
echter niet de grootboekrekening genomen die gekoppeld is aan de gekozen kostensoort.

•

Change 52703: Er kan voor een debiteur meer dan één adres worden aangemaakt. Aangezien de API
niet controleert of er reeds een adres van dezelfde debiteur met hetzelfde adres ID voorkomt, kunnen
er meer dan één adressen met hetzelfde ID voorkomen. Dit heeft tot gevolg dat een adres met een
niet-uniek adres ID niet geselecteerd kan worden bij het aanmaken van een factuuropdracht.

•

Change 52545: MW Factuur: Rekening houden met instelling van grootboekrekening (btw-soort 'NVT'
of 'Buiten Btw')

•

Change 53588 : Detailgegevens ('Winst') wordt niet geopend indien rubriek in grootboekrubricering
geen koppelniveau is.
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