Wijzigingen in Finance versie 18.08A
1. Afdruk vervaldaglijst: vanaf nu is er de mogelijkheid om de vervaldaglijst af te drukken,
gesorteerd op ‘bedrag te laat’.

2. Op de historiek op scherm wordt nu ook het memo-veld van de klant of de leverancier
getoond en dit rechts onderaan. Tevens werd een splitter voorzien om dit veld indien
gewenst groter of kleiner te maken.

Ook worden volgende gegevens vermeld op het scherm :
- Categorie
- Vertegenwoordiger
- Betalingsconditie
- Betaalwijze

3. Er is een nieuwe selectie voorzien bij de opbouw van het dagboek vanuit CODA waarbij kan
aangevinkt worden als men de niet volledig toegewezen uittreksels al dan niet mag
verwerken.

Ook bij het importeren van CODA-bestanden is het nu mogelijk om een automatische
toewijzing te doen op basis van de gestructureerde mededeling.

4. Bij het overzicht van de klanten/leveranciers is nu ook een kolom voorzien met het veld
telefoon2.

5. Aanpassing aan de controles BTW-aangifte betreffende Vakken 56 en 57:
Verschil van het bedrag in vak 56 en/of 57 t.o.v (som vakken 85,87)*21% mag niet meer zijn
dan 62€.
6. Bij de betalingsopdrachten leveranciers wordt nu gecontroleerd als ISO-muntcode correct
is ingevuld.
7. Bij de vervaldaglijst kan men de vervaldatum nu ook volgens de betaalvoorwaarde van de
klant laten herberekenen.

8. Aanpassing BTW-aangifte ivm afschaffen BTW-voorschotten bij kwartaalaangiften.
9. Zowel in de consultatie van de dagboeken als in de consultatie van de facturendagboeken
werd de mogelijkheid voorzien om dagboeken te decentraliseren.
Indien men CTRL_ALT_D drukt komt de knop ‘Decentralisatie’ zichtbaar.

10. Er is een nieuwe selectie “Klant verwerken indien” toegevoegd op de contactpersoon
rappel van de klanten met onderstaande mogelijkheden:
- Altijd verwerken
- Enkel verwerken indien er een record aanwezig is in CONTACT waarbij aangevinkt is
dat dit het contactadres is voor het sturen van de rappel en er is een e-mail adres
ingevuld.
- Enkel verwerken indien er geen record aanwezig is in CONTACT waarbij aangevinkt is dat dit
het contactadres is voor het sturen van de rappel of er is wel een record aanwezig maar het
e-mail adres is niet ingevuld.

11. Mogelijkheid om de historiek klanten/leveranciers of algemene rekeningen nu ook in
‘portrait’ af te drukken ipv ‘landscape’.

12. Bij de historiek op scherm is nu een knop ‘apuratie’ voorzien om direct het programma
voor de manuele apuratie op te roepen.
13. Zowel bij het overzicht van de algemene rekeningen als bij het kiezen van een algemene
rekening werd de mogelijkheid voorzien om te zoeken op omschrijving met de optie “bevat”.

14. Mogelijkheid om de dagboeken te exporteren naar Excel.

15. Via het overzicht klanten/leveranciers kan nu ook het archiefbestand geraadpleegd
worden via de knop ‘Archief’.

16. Mogelijkheid om via het diversen dagboek een SODA bestand te importeren in Finance.
Het Soda-bestand wordt normaal aangeleverd door het sociaal secretariaat dat de
loonverwerking doet.

17. Aanpassingen INTRASTAT aangifte vanaf 01/01/2019.
Er is een nieuwe kolom voorzien om het land van oorsprong in te geven. Deze kolom wordt
pas gebruikt vanaf 01/01/2019 en is beschikbaar bij de ingave van verkoopdocumenten en
ingave intrastatbeweging.
Deze wordt geïnitialiseerd met de landcode van het dossier indien het gaat om een
uitgaande klantenbeweging, maar kan gewijzigd worden in om het even welke landcode
die aanwezig is in het bestand met de landen.

Bij het opmaken van het XML bestand wordt ook het veld land van oorsprong verwerkt.

