Aanpassingen overzicht AdfasEM
Versie: 6.03.00
Publicatie: 02-05-2022
Impact t.o.v. versie 6.02.23: Hoog
1.

Te sturen met shortcut (sc_opdscdos) dat bestanden geïmporteerd kunnen worden bij Verkoop,
fakturen en de bekijken zijn, als dossier bij openstaande debet post door nummer in bestandsnaam.
Nieuw
2. BTW code 8 met BTW van land voor inkoopfaktuur mogelijk. Nieuw
3. Op te geven ‘Van’ ‘naar’ land mogelijk bij inkoopfakturen. Nieuw
4. BTW code 8 bij inkoopboekingen inbrengen mogelijk. Nieuw
5. IC Ontvangsten overzicht rekening houden met ABC regeling, btw van land. Nieuw
6. IC Leveringen overzicht rekening houden met ABC regeling, btw van land. Nieuw
7. BTW aangifte rekening houden met ABC regeling, btw van land. Nieuw
8. Inkoopboek * bij btw van land. Nieuw
9. Btw land kolom nu ook bij inkoop wegens code 8. Nieuw
10. CDAT direct te udaten bij updaten van een eerste administratie. Nieuw
Versie: 6.02.19 t/m 6.02.23
Publicatie: 08-04-2022
Impact t.o.v. versie 6.02.18: Midden
Inkoop
1. Foutmelding bij printen op basis van inkoopfactuurregels. Herzien
2. Geen BTW berekening meer bij inkoopinvoer sinds btw van land. Herzien
3. Locatie voor Importeren van o.m. inkoopfacturen per administratie in te stellen. Nieuw.
Verkoop
4. Label van ADR gewicht met liters en R/S Zinnen met Marine Pollutant/Limited Liquid. Herzien
5. Debiteuren met prijsafspraken kunnen filteren op land en artikelgroep. Nieuw
6. Bij artikelprijzen is de volgorde standaard niet direct op artnr. Herzien.
7. Vast verreken prijs bij prijslijst tonen. Nieuw
8. Importeren zonder layout, automatisch velden met kolomnamen matchen. Nieuw
Financieel
9. Kan geen Auditfile maken sinds BTW van land. Herzien
10. Auditfile naam laten weergeven over welke boekhouding het gaat. Herzien

Versie: 6.02.10 t/m 6.02.18
Publicatie: 23-02-2022
Impact t.o.v. versie 6.02.09: Laag (minor update noodzakelijk voor punt 11)
1.

Handelingen bij zoeken op openstaande posten F9 bij boekingen. Kan niet direct Nawnr er ingezet?
Herzien
2. Kopiëren order gaat niet meer sinds BTW van land te berekenen. Herzien.
3. Importeren MT940. Vreemd karakter voor de omschrijving. Herzien
4. Vanuit artikel prijslijst prijzen aan te passen. Nieuw.
5. Sinds Windows 11 is de actieve regel door de opmaak niet meer goed te zien. Herzien.
6. BTW in boekingsgang houdt bij Inclusief BTW geen rekening met BTW percentage. Het verschil wordt
op de grootboek van de eerste omzetgroep geboekt. Herzien
7. De focus lijkt niet direct op het grid te liggen bij opzoeken van openstaande post. Herzien
8. ‘Nothing to do’ melding bij het vinkje aan en updaten bij starten Adfas. Herzien.
9. ‘Art_autid’ foutmelding bij typen van een letter in borwse venster artikel / order. Herzien
10. ddl foutmelding dat transactie niet gesloten is na importeren van inkoopfakturen met een bestand wat
al in het archief staat. Herzien
11. Een aantal velden voor vervoer van gevaarlijke stoffen erbij. Nieuw
Versie: 6.02.09
Publicatie: 05-01-2022
Impact t.o.v. versie 6.02.08: Midden
1.
2.
3.

Bij mailen met smtp de melding: TSL 1.2 / SSL Negotiation failed. Microsoft mailen niet meer
toegestaan met v1.1. Herzien
Afronding van bedragen inclusief. Totaal incl. niet overeenstemmend met afz. regelbedragen. Herzien.
Bij verwijderen verkoop/inkoop-dossier de act. Dossiers behouden, ondanks datum. Herzien.

Versie: 6.02.01 t/m 8
Publicatie: 01-12-2021
Impact t.o.v. versie 6.01.01: Hoog
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Door komst van Windows 11 aanpassing op hoe grids zich presenteren. Herzien
Buitenlandse BTW hoog en laag percentage kunnen voeren van land waar via webshop aan particulier
wordt verkocht. Nieuw.
Cent niet goed afgerond in Kassa, voorbeeld bedrag 17,95. Herzien
Inkoopfaktuurheaders layout nok. Herzien
Bij acceptgiro tussen de opdrachten en is maar 1 dan telebankier bestand nok. Herzien
Een iban nummer vermelding van de crediteur erbij bij inbrengen inkoopfakturen. Nieuw

Versie: 6.01.01
Publicatie: 28-07-2021
Impact t.o.v. versie 6.00.14: Hoog, Let op Centrale Database moet worden geupdated!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bij boekingsgang een eigenaar t.b.v. niet supervisors. Nieuw
Buitenlandse BTW in rekening kunnen brengen bij verkopen, via land en debiteur is particulier
Bij importeren van een order.imp inclusief BTW niet OK. Herzien
De nummering halen uit de inkoopfaktuuromschrijving, werkt niet ok bij beide vinkjes aan bij de
instellingen. Herzien
Bij inkoopfakturen inboeken mogelijkheid de omschrijving van de regels te nemen via stuurcode
sc_inhinral. Alle regels krijgen dan ook afzonderlijke boekingsregel. Nieuw.
AanmaningLijst geeft alleen de aangemaande openstaande posten informatie, niet overeenstemmende
met verwachting. Herzien

Versie: 6.00.14
Publicatie: 14-06-2021
Impact t.o.v. versie 6.00.10: Laag
1.
2.
3.

Importeren Inkoopfakturen breekt af, maar archiveert wel bij 1 bestand staat open. Herzien
Nieuwe Delphi ontwikkelomgeving.
2e Bijlage mogelijk met AMS client. Nieuw

Versie: 6.00.10
Publicatie: 22-02-2021
Impact t.o.v. versie 5.02.31: Midden
Financieel
1. Inkoopfaktuur op te roepen vanuit inkoopjournaalpost. Nieuw
2. Ver/Inkoopboek op te roepen vanuit btw journaalpost. Nieuw
3. MT940 krijgt geen naam en ibann en stel een matching schema zonder info, dan grootboekrekening
omschrijving. Herzien
4. bij volgend jaar is een periode actueel en niet alle perioden bestaan, dan aanmaken boekingen op
voorgaand tabblad in jaar lukt niet ('valt in periode') Herzien
Verkoop
1. leverdatum van orderregel in 1x hele order aan te passen? Nieuw
2. Mogelijkheid bij leveren uitsplitsen per pakbon per doos wat er in zit en collobon. Nieuw
Inkoop
1. Geen overzichten zoals aan de verkoopzijde voor inkoopfakturen. Nieuw
2. Overzicht voorraad verkocht t.b.v. inkoop bepalen. Nieuw
Kassa
1.

invalid pointer operation bij dagboekoverzicht voorbeeld en dan verlaten van printscherm. Herzien

5.02.31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Menu-item voorraadclaims voor een overzicht van niet geleverde inkooporders. Nieuw
Mogelijk in FastReports met functie CleanXML te werken t.b.v. UBL faktuur. Nieuw
Mogelijk met 2e bijgevoegde bestand layout te werken tbv UBL naast pdf faktuur. Herzien.
Orderregel is geel en heeft een telev en gelev aantal, telev moet nul zijn. Sinds 5.02.12. Herzien
Met de nieuwe versie van Adfas de tabvolgorde bij oderinvoer niet van leverdatum direct naar het grid.
Herzien
Met de nieuwe versie van Adfas (vanaf 5.00) zit er een vertraging in het invoeren in de search edit
waardoor soms bijv. op een verkeerde debiteur. Herzien
Een grootboekrekening saldo wordt in de beginbalans met valuta genomen na opnieuw ophalen balans,
terwijl deze na een rekening kwam die wel een dollar dagboek had. Herzien.
Filelabel van layout wordt niet onthouden. Herzien

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2e leverancier kunnen opgeven. Nieuw
Foutmelding bij selecteren van assortiment 'Far_autid' not found. Herzien
Via inkoopfaktuur de voorraad aantallen kunnen muteren ipv via ontvangsten. Nieuw
Vestigingsadressen invalid integer value bij openen gemaakt vestigingsadres. Herzien
Bij aanmaning blokkeren op debiteur niveau en functionaliteit Aan te manen functionaliteit niet
zichtbaar en blokkeert niet? Herzien
Saldo wordt niet opnieuw berekend bij het verwijderen van een orderregel. Herzien
Aanmaning body layout. Nieuw
Nieuwe importeren boekingen waarbij btw rekening niet aansluitend hoeft te zijn gaat mis bij BTW
rekening is laatste, vanwege saldo al naar 0. Herzien
In de aanmaninglijst wordt de optelling van het openstaande saldo voor de NAW per aangemaand
gedaan ipv per openstaande post. Herzien.

5.02.13
1. Outlook bcc niet werkzaam. Herzien.
2. Houd de Outlook instelling From niet vast. Herzien.
5.02.13
1. Geen inkoopfaktuur dossier meer sinds 5.02.12. Herzien.
Versie: 5.02.12
Publicatie: 28-01-2020
Impact t.o.v. versie 5.02.11: Midden
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.02.11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De volgorde van de sortering aanhouden bij een volgende keer opnieuw ingaan van overzichtslijst.
Het scherm bij inkoopfakturen ook groter te maken.
Meerdere artikelregels in orderinvoer selecteren, Ctrl + F5 print alleen laatste artikelregel. Herzien
OK en Cancel knop zijn weg gaan vallen weg op het Journaalpost scherm. Herzien.
Prijsafspraken verwijderen met criteria op bijvoorbeeld alleen tijdelijke en dan Ctrl + A, selecteert de
eerste regels tot aantal van criteria ipv die regels die voldoen aan criteria. Herzien.
Wijzigen kostenplaats van journaalpost ook via browse te wijzigen.
In boekingsprogramma na op datum sorteren, zijn de grijs regels niet juist. Herzien.
Het scherm voor het printen bij Inkoop artikelvoorraad verdwijnt achter het hoofdvenster. Herzien.
Faktureer alleen deze orderregel. Nieuw.
Fakturatie kan 2e faktuur niet maken. Herzien.
Of bij de prijsafspraak naar lever of orderdatum moet worden gekeken ook gelijk kunnen zetten bij
bulk aanmaken van tijdelijke prijsafspraken op basis van eerdere afspraken.
foutmelding na kopiëren van prijsafspraak in Prijsafspraken. Herzien.

5.02.10
1. Bij maken van orders uit kassa invoer geen e-mail gegevens van debiteur mee naar order.
5.02.09
1. Foutmelding bij uit bestelregels in inkoopfaktuur. Herzien.
5.02.08
1. 2e orderregel in bestaande order toevoegen geeft foutmelding op primaire sleutel. Herzien
5.02.06
1. Selectie voor incasso geeft foutmelding. Herzien
Versie: 5.02.03
Publicatie: 11-11-2019
Impact t.o.v. versie 5.02.01: Midden.
Verkoop
1. Order- en leverdatum op te geven bij het maken van tijdelijke prijsafspraken op basis van eerder
afspraken
2. Bij faktuur terugdraaien bepaalde velden worden niet naar order teruggenomen. Herzien.
3. #direct in meerdere kleuren op orderregels.
4. Performance verlies op orderinvoer sinds versie 5.01.13. Herzien.
5. Orderbestelinfo ook voorzien van samenstel informatie.
6. Vanwege reserverings id sinds 5.01.03 niet mogelijk orderregels te exporteren en importeren. Herzien.
Financieel
1. Bij kostenplaatsen overzicht op te geven op verschillende pagina's laten printen
2. Volgorde van printen kostenplaats

Algemeen
1. Performance van views. Herzien.
Diversen
2. In SEPA incasso is het nodig om de NbofTx en CtrlSum ook te hebben op paymenttype niveau.
Versie: 5.02.01
Publicatie: 20-09-2019
Impact t.o.v. versie 5.01.17: Midden.
Verkoop
1. Mogelijk een artikel aanduiden als een tekst artikel, welke niet als record niet mee gaat naar omzet
regels.
2. Artikel met aanduiding voor extra mee te nemen artikel welke maar 1x hoeft ipv voor aantal.
3. Markering opnemen op aantal direct te leveren in orderinvoer op artikelregels.
4. Deb met BTW buiten de EU werkt zelfde als btw binnen de EU met BTW plichtig in NL, bij kopiëren.
Plus is mogelijk in te stellen bij debiteur.
5. In de prijs afspraken een tijdelijke prijs/korting kunnen geven op basis van leverdatum,
Financieel
1. Een melding dat je rechtstreeks op een BTW rekening boekt o.i.d. zo gewenst.
2. MT940, boekt ontvangen debiteurbedrag telkens van dezelfde debiteur op bepaalde crediteur. Herzien.
Systeem/installatie
1. Blowfish transport kunnen gebruiken, met afscherming d.m.v. een sleutel voor werken via internet
2. Zonder reg.ini werken t.b.v. werken via internet
3. Functies om backups te maken, restoren e.d. uitschakelen voor werken via internet
4. Geen versie nummering opvragen bij werken via internet
5. Meer meldingen om te achterhalen waar het mis gaat bij opstarten / connecten
Versie: 5.01.15 t/m 5.01.17
Publicatie: 27-06-2019
Impact t.o.v. versie 5.01.14: Laag
1.
2.
3.

Bij aanmaken nieuw artikel via prijslijst wordt de BTW kode niet overgenomen. Herzien
Traagheid in opbouw van overzichts schermen. Herzien.
Incasso: FRST en RCUR geven 2 afzonderlijke batches, hoewel in 1 bestand. Dit is niet meer nodig
sinds 2016. wordt problematisch omdat de bank het abonnement terugschroeft naar 1 batch per
maand. Herzien.

Versie: 5.01.05 t/m 5.01.14
Publicatie: 27-05-2019
Impact t.o.v. versie 5.01.04: Midden
Financieel
1. Beginbalans neerzetten niet op volgorde van rekeningnummers maar aanmaken. Herzien.
2. Mogelijk memoriaal boek te verwijderen. Nieuw
3. MT940 vanaf 1 juli 2019 met SEPA informatie. Nieuw
4. Nieuwe openstaande posten lijsten, uitkomst komt niet overeen Balans t/m perio 2 en lijst. Herzien
Inkoop
1. Op basis van frequentie, hoeveel nu bestellen in de Bestelling. Nieuw.
2. ‘Van_leverancier / productie’ ontvangst doet betreffende boeking niet. Herzien.
Verkoop
1. In orderregel mogelijk te zien Bestelinfo van samenstelling. Nieuw.
2. In orderregel mogelijk de samenstelling te zien. Nieuw.
3. Omzet per Artikelgroep View geeft niet de juist waarde na verwijderen van behoorlijke set van
artikelen. Herzien
4. Layout omzetPerDebEnPerKort heeft niet de informatie van het filter bovenin. Herzien
5. Faktuurregels per land mogelijk, maar faktuurregels per debiteur en artikel werkt niet met 2e range.
Herzien.
Diversen
1. Aanmanen niet mogelijk de gecreerde tabel voor openstaande posten is te klein voor verruimd e-mail
veld, Slechts 80 en 82 er in zetten. Herzien.
2. Mogelijk een wereld betaling te doen
Versie: 5.01.04
Publicatie: 21-11-2018
Impact t.o.v. versie 5.00.03: hoog
1. Bij bestellingen invoer mogelijk een dossier op te bouwen met documenten van/aan leverancier.

2.
3.
4.

Bij importeren fakturen niet op volgorde van naam maar van vinden in explorer. Herzien
Mogelijk met een @ in extra referentie een acceptgiro betaling te doen met telebankieren.
Mogelijk orders te reserveren, i.e. apart te zetten in het magazijn.

Versie: 5.00.00 t/m 5.00.03
Publicatie: 10-10-2018
Impact t.o.v. versie 4.03.24: hoog
1. Bij order invoer mogelijk een dossier op te bouwen met klantdocumenten.
2. Bij orderinvoer kunnen zien, wie heeft order er in gezet.
3. Minimale bestelgrootte maar dan voor order zijde als factor voor aantal in order te nemen.
4. Prijsafspraken kunnen oproepen vanuit order.
5. Bij ingevuld bankrekeningnummer bij dagboek en importeren MT940 komt er een foutmelding. Herzien
6. Performance rekeningoverzicht matig. Herzien.
7. 2 nieuwe menu-functies onder financieel overzichten voor open posten bekijken met periode.
8. Nieuwe delphi ontwikkelomgeving 10.2
9. Nieuwe fastreports 5.6.8
10. NexusDB 4.13
Versie: 4.03.21 t/m 4.03.24
Publicatie: 04-05-2018
Impact t.o.v. versie 4.03.20: midden
1. Mogelijkheid om een faktuur te kopiëren naar order, tbv crediteren of opnieuw. Nieuw
2. Sinds 4.03.12 bij selecteren in bankboek van open posten, komen ze boven de laatste regel te staan.
Herzien.
3. Sinds eerdere aanpassing kunnen de verslaggroep grootboekrekeningen niet geopend worden zonder
foutmelding. Herzien.
4. Prijsverschil/ valuta mogelijk bij inkoopfakturen. Nieuw
5. De aantallen bij artikelsamenstelling staan vast met 3 cijfers achter komma. Herzien.
6. Aantallen bij eenheden staat met cijfers achter de komma, terwijl alleen integers in te voeren. Herzien.
7. Bij heropenen order wordt de valutainfo van basisvaluta gegeven ipv vreemde valuta. Herzien.
8. Bij orderinvoer, bestellinginvoer, en inkoopinvoer het (vv) label vervangen door de iso van de valuta
9. Ook prijs bij assortimentslijst. Nieuw
10. Bij 64 bits komt niet met welke update er beschikbaar is op internet. Herzien. >>Pas met de 4.03.22
of later gaat vinden van update goed. Herzien
11. Inkoopboek melding niet credit bij eerste regel bij gebruik van code 0. >>Stuurcode nodig:
sc_bkninkc0. Nieuw
12. Kan geen prijslijst mailen bij debiteuren,melding Doc.Deb_pmail heeft Pmail nodig. Herzien
13. Auditfile geeft bij inlezen dat de sbSubLine.Nr niet uniek is. Herzien.
14. Auditfile exporteren geeft melding, dat het te lang duurt. >>Minorupdate nodig ivm de nieuwe
indexen! Herzien
Versie: 4.03.20
Publicatie: 13-02-2018
Impact t.o.v. versie 4.03.12: Laag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orderinvoer: Openstaande posten waarschuwing alleen bij gebruik van stuurcode. Herzien.
Direct ontvangen: ec. en vrije voorraad met inbegrip van ingevoerden. Herzien.
SMTP en Outlook instelling instelbaar bij Layout. Nieuw
Tbv van SMTP melding ‘SSL negotiation failed’, bijvoegen ssleay32.dll en ibeay.dll. Herzien
Standaard prijsafsprakenlijstart geeft een fout bij ophogen van prijzen. Herzien.
Rekeningoverzicht printen, incl. fin. Boekingen eveneens in print. Herzien
Rekeningoverzicht met opgave van t/m periode op te geven. Nieuw
Assortiment debiteur niet naar clipboard te zetten. Herzien

Versie: 4.03.12
Publicatie: 06-12-2017
Impact t.o.v. versie 4.03.11: Midden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bij updaten van administratie komt in ‘reageert niet’- modus. Herzien.
Bij updaten64 van applicatie, 5x de melding ‘do nothing’. Herzien.
BTW Verlegd bij ‘Inkoop, inkoopfakturen’ kunnen invoeren
Op Kassa gang is met meerderen kassabon in te voeren. Herzien.
MT940, Matching schema openen geeft melding (sinds 4.03.5). Herzien
MT940, geen andere waarden kunnen invullen dan de 2% voor betalingskorting. Herzien
MT940, beter omgaan met betalingskorting en meerdere fakturen. Herzien
MT940, meer verschil aanbrengen in matching kodes en uitleg.
MT940, bij niet gematcht bedrag meerdere fakturen, mogelijk te kiezen en bij te plaatsen.
Nieuwe nexusDB 4.13.02 october 2017.
Nieuwe fastreports october 2017.
2e bestand als bijlage bij mailen loopt niet via de 2e opmaak. Herzien
De bestelling krijgt bij automatische bestellen voorraadhoudend artikel geen periode. Herzien.

Versie: 4.03.00 t/m 4.03.11
Publicatie: 21-11-2017
Impact t.o.v. versie 4.02.04: Laag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gebruik kunnen maken van postcodeapi.nu webservice.
Demo boekhouding kunnen aanmaken vanuit aanmaken administratie scherm.
Betere melding bij importeren van boekingen dat bijvoorbeeld rekeningnr niet bestaat.
Prijslijst te exporteren en kopiëren.
Bij direct ontvangen blijft het scherm staan alsof er niets gebeurd is. Herzien.
Auditfile 3.2 ipv Auditfile 2.0 (zonder referentie grootboek schema)
Levertijd kunnen tonen bij bestellingen invoer
Ontvangstdatum kunnen tonen in lijst met bestellingen.
Inkoopfaktuur wijzigen. Klein scherm 1027x768 toont OK knop niet. Herzien.
Bij telebankieren de inkoopfaktuur kunnen tonen.
Rapportage: geen kostenplaatsen in de lijst met grootboekrekeningen

Versie: 4.02.03 t/m 4.02.05
Publicatie: 08-08-2017
Impact t.o.v. versie 4.02.02: Laag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tekst omverpakking moet onderverpakking zijn bij artikel. Herzien
Crediteuren worden sinds 4.02.02 niet meer gematcht. Herzien.
Exporteren van een 2e bestand in een e-mail mogelijk bijvoorbeeld voor ubl. Nieuw.
Rayon van een faktuur kunnen aanpassen evenals bij later adres wijziging. Door naar omzet. Nieuw.
SEPA bestand wordt sinds striktere controle ABN niet herkend, extra tags <PmtTpInf> nodig.
Bic formaat check staat NLRABO2U toe, BO is toegestaan land, wat problemen geeft bij telebankieren.

Versie: 4.02.02
Publicatie: 11-05-2017
Impact t.o.v. versie 4.01.01: Hoog (db wijziging)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Omverpakking versus eenheid verpakking barcode. 1 extra als invoer nodig. Nieuw.
Inkoopfakturen prijzen inclusief afhankelijk van gekozen crediteur. Nieuw.
Inkoopfakturen kunnen inzien vanuit crediteur. Nieuw.
Bij telebankieren/incasso in de vaste omschrijving met vishaken een plek om opd/opc info in te zetten
Afwijken van lokatie CDAT en reg.ini lijkt niet te kunnen. Herzien
BTW grondslag 9 ook in orderinvoer mogelijk zoals al mogelijk in boekingsprogramma.
BTW verlegd aan kunnen geven bij debiteur en crediteur.
Installatie geen aanduiding (schildje), om als administrator uit te voeren. Herzien.
uwref en exref worden niet gevuld bij journaalblad regels. Herzien.
Ook MT940 uit betand met mutaties van meerdere bankreknrs. Nieuw
Bij importeren MT940 onterecht melding verschil in saldo. Herzien.
Niet zichtbaar: Voorbereidingen om 2e bijlage met Adfas data uit te voeren. Tbv UBL.

Versie: 4.01.01
Publicatie: 31-01-2017
Impact t.o.v. versie 4.01.00: Laag
1.
2.
3.
4.

Als voorraad op een artikel, dan niet zomaar van voorraadhoudend uit te vinken.
Een extra dossier kunnen inlezen bij inkoopfakturen. Nieuw
Mogelijkheid Grb te importeren/synchroniseren. Nieuw
Mogelijkheid RGS schema vast te leggen voor grootboekrekeningschema. Nieuw

Versie: 4.01.00
Publicatie: 28-12-2016
Impact t.o.v. versie 4.00.10: Midden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inkoopfakturen invoer een regel laten baseren op artikel. Nieuw.
Inkoopfakturen invoer met kredietbeperking mogelijk. Nieuw.
Artikelen met eigenschappen, bijvoorbeeld voor geschikt maken uitlezen voor website. Nieuw.
Mogelijkheid beginbalans op te halen in nieuwe boekjaar. Nieuw.
Bij conversie is reknr niet gevuld bij Lnd. Herzien.
MASTER als gebruiker niet opslaan.
Omzet per kassa automatisch op kostenplaats te boeken. Nieuw.
In Kassa invoer, debiteur gegevens nog te veranderen bij kennis toch op naam. Nieuw.
2e reeks nummering voor inkoopfakturen via dagboek kunnen ingeven. Nieuw.

10. Performance Financieel, Grootboek vanwege periode saldi niet wenselijk. Herzien.
Versie: 4.00.05 t/m 4.00.10
Publicatie: 11-11-2016
Impact t.o.v. versie 4.00.04: Laag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kan bijvoorbeeld 31/5 2016 niet aanklikken in kalender. Herzien.
Balans V&W laat een grootboek niet zien, wanneer totaal op 0 uitkomt, maar in periode wel saldi heeft.
Herzien
Op datum sorteren in Financieel gaat niet goed. Herzien.
MT940, de omschrijving is beknopt. Laat soms juist weg wat belangrijk voor interpreteren is. Herzien
Extra controle op grondslagen naar het Verkoop / Inkoop boek. Nieuw
Bij inkoopfakturen invoer, wissel debiteurnummer dan is de vaste omschrijving weg. Herzien
Bij automatisch bestellen wordt de alternatieve memo niet meegenomen. Herzien
Kastol, Wasco en Walraven artikelen niet te importeren als er een order is met deze artikelen erop.
Herzien
Out of Memory bij importeren zeer grote hoeveelheid Wasco artikelen. Herzien.
De mogelijk om documenten nog weer afwijkend te e-mailen met hulp van veld in layout. Nieuw
Printer instellingen beschermen voor fout bij geen standaard printer na updaten Windows10.
Bij vreemdvaluta dagboek een deelbetaling met restant = verleende korting zet Adfas het EUR bedrag
in de OPC als betaald bedrag. Herzien.
Volgorde in Auditfile van <DebitAmount> en <NumberOfEntries> niet goed. Herzien.
Dubbelen geconstateerd in de uniekheid van Transations en Transactionlines in Auditfile. Herzien.
4x Openstaande posten overzichten rustigere layout. Herzien.
Debet en credit kolommen erbij bij kostenplaatsen. Nieuw.

Versie: 4.00.04
Publicatie: 26-07-2016
Impact t.o.v. versie 3.05.XX: Hoog
Systeem/installatie:
1. Werkzaam zonder gebruik van Registry -> vai ProgramData.
2. Ipv aparte parameter voor alternativeRegistrationIniFile met extra reigstratie te werken via
AdfasEM.ini->clientdata+useclientregistrationini
3. Ivm 64 bits geen conversies meer vanuit DOS, kan nog met apart programma
4. Nieuwe delphi ontwikkelomgeving
5. Nieuwe fastreports
6. Nieuwe nexusDB
7. Installatie uitgebreid met client 64 bits
8. Installatie uitgebreid met server 64 bits
9. Update uitgebreid met 64 bits
Algemeen
1. Edi order import. Nieuw
2. Voor exporteren de mogelijkheid bij layout om met .ext een andere extensie op te geven dan de
default voor het exporttype
3. Wat meer ruimte voor contactpersonen, e-mail niet voldoende ruimte.
Financieel
1. Bij direct ontvangen de tabjes met detail info naast elkaar ipv achter elkaar.
2. Exporteren boekingen bij aangeven csv toch pdf. Herzien
3. Wel al een periode 2 in 2015 voor 2016, maar deze gaat niet mee bij aanmaken 2016.
4. Kostenplaats in financieel dagboek zet geen nullen achter 53 waarna 0000 voor 53 wordt gezet.
5. Een check op uwfaktuurnummer of het dubbel is. Nieuw
6. Openstaande posten overzichten ook te simuleren doorboeken. Nieuw
7. Mogelijkheid in financieel boekblad om op datum te sorteren tbv MT940 waar volgorde wordt
aangeboden van nieuwste naar oudste, vervelend nakijken. Nieuw
8. MT940 bij auto incasso worden 2 regels aangemaakt 1 met 0 en 1 met bedrag. Herzien.
9. Bij importeren MT940 omschrijving van openstaande post bij omschrijving.
10. MT940 bij geen match, een omschrijving wat echt bij de betaling is vermeld.
11. Mogelijk een regel toe te voegen in financieel boekblad om bedragen te splitsen. Nieuw
Diversen
1. Aanmaning verkortlijst geeft foutmelding. Herzien
2. Geblokkeerd voor aanmanen werkt alleen bij Financieel, deb info niet bij Diversen, Aanmanen
3. Bij diversen aanmanen blijft het aantal dagen telkens op 21, liever aansluiten op ctl gegeven.
4. Bij selecteren alles selectiescherm aanmanen batch een foutmelding. Herzien
Verkoop
1. GLN nummer ruimte bij alle adressen erbij. Nieuw.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bij een verkooporder de informatie van de bestelling erbij kunnen vinden. Nieuw
Per periode omzet gegevens. Nieuw
Prijsafspraak korting wordt niet uitgevoerd op een doorlopende prijsafspraak die na de tijdelijke met
percentage is aangemaakt. Herzien
Bij overzichten faktuurregels ook een artikel reeks op te geven. Nieuw
Prijsafpsraken per debiteur te updaten. Nieuw
Bij afwezigheid e-mail adres voor orderbevestiging dan het e-mailadres van faktuur pakken.

Inkoop
1.
2.
3.
4.
5.

Mogelijk automatisch bestellen bij meerdere leveranciers. Nieuw
Laatste ontvangst kunnen zien bij bestelregels. Nieuw
Bestelnummer kunnen zien bij ontvangsten zoals bij levering. Nieuw
In bestelregel van inkoopinvoer wordt niet standaard de leverancier barcode en bartype opgenomen.
Glnnummer en barcode laten terugkomen op bestelling tbv EDI. Nieuw

Kassa
1.

BTW kode bepalen bij kassamutaties, houdt geen rekening met regels van rekco 1.

Versie: 3.05.20
Publicatie: 06-06-2016
Impact t.o.v. versie 3.05.19: Laag
1.

Vaste omschrijving wordt bij telebanking niet meegenomen.

Versie: 3.05.15 t/m 3.05.19
Publicatie: 31-03-2016
Impact t.o.v. versie 3.05.14: Middel
2.
3.
4.
5.

Btwgs niet goed gevuld bij doorboeken boekingen Memoriaal
Saldi in orderinvoer wordt niet goed geupdate, wel na een keer sluiten
Artnr wordt niet altijd goed overgenomen sinds 3.05.14 versie
Rekent met valuta waarde voor voorraad/kostprijs wegboeking.

Versie: 3.05.13 t/m 3.05.14
Publicatie: 26-01-2016
Impact t.o.v. versie 3.05.12: Laag
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Doorboeken centverschil. Herzien
Artikelen onderdeel maken bij conversie bij maken van samenstelling. Herzien
Orderlijst layout vraagt ten onrechte faktuur velden uit. Herzien.
Eenheid omschrijving van voorraadhoudende artikelen in orderregel aan te passen.
Plakken via snelmenu in direct faktureren werkt niet sinds nieuwe versie. Herzien.
Bij herwaarderen met instelling 3 of meer cijfers achter de komma, melding dat boekingen niet op 0
uitkomen. Herzien.
12. Bij printen met uitwijk naar document type debiteur-overig, foutmelding. Herzien
13. Pagedown op nieuwe en bestaande regels toestaan met stuurcode: sc_orrartnr.
Versie: 3.05.08 t/m 3.05.12
Publicatie: 05-10-2015
Impact t.o.v. versie 3.05.08: Laag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bij automatisch bestellen afwijkende leverdatum in te vullen. Nieuw
Overname van de waarde ‘van’ in ‘tm’ van automatisch bestellen.
Bij ontvangst mailen pakt mailadres 'unknown'. Herzien.
Bij automatisch bestellen omail nemen voor het mailen van bestelling
Pagedown op artikelnr veld, daarna wijzigen maakt niet dat nieuwe artikel wordt gebruikt. Herzien
Bij ontvangst maken met tonen ‘Uit bestelregels’ verschijnt 2e regel van bestelling waarvan 1e regel in
ontvangst staat niet. Herzien.
7. De tekst1 en tekst2 van crediteur mee naar bestelling bij Automatisch bestellen.
8. Bepaalde schermen waaronder bestellen, te groot voor op klein beeldscherm.
9. Omzetten per artikel verkort met totaal.
10. ‘Automatisch bestellen’ aan bij instelling voorraadhoudend.
11. Sorteren op artikel in order werkt niet bij 2x zelfde artikelnummer. Herzien.
Versie: 3.05.00 t/m 3.05.08
Publicatie: 10-09-2015
Impact t.o.v. versie 3.04s: Hoog
1.
2.

Inkoopfaktuur bestanden (jpg/pdf) in te voeren in Adfas, te tonen en te boeken. Nieuw.
Mogelijk eind producten op voorraad te nemen, terwijl onderdeel vooraad afneemt. Direct
samenstellen. Nieuw

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Debiteuren en Crediteuren van standaard tekst kunnen voorzien tbv order tekst1 en 2. Nieuw
Mogelijk het printen qua opmaak, medium en bericht al dan niet te laten afwijken van standaard.
Nieuw + herzien
xls te exporteren als je via layout voor naar mail werkt. Nieuw.
Mogelijk serie van prijsafspraaklijsten te versturen aan debiteuren. Nieuw/Herzien
Mogelijk te exporteren naar mail zonder bijlagen (t.b.v. mailings). Nieuw.
Terug kunnen zetten van financieel journaalblad naar boekingen en de posten daarbij verwijderen. Let
op alleen financieel. Nieuw
Mogelijk leverdatum tegelijk aan te passen bij printen van orders (sc_orrlvdat). Nieuw
Voorraadstanden met range in te stellen. Nieuw
Met stuurcode sc_orrlvdat te regelen dat selectie na afloop verdwijnt, checkdetails aan. Nieuw
Met stuurcode sc_bkngrond dat de grondslag niet veranderd van teken als 'fout' ingevoerd tbv korting
in btw overzicht. Nieuw
Artnr van prijsafspraken meelaten veranderen bij aanpassen van artikelnummer. Herzien
Bij filteren op prijsafspraken per debiteur, foutmelding Paf_nawnr. Herzien
In orderinvoer het subtotaal kan cent afwijken. Herzien.
Bij inclusief faktureren met kredietbeperking houdt de grondslag geen rekening met krediet beperking.
Herzien.
Orderbevestiging printen komt niet met checkdetails aan vanwege sc_orrlvdat. Herzien.

Versie: 3.04.18
Publicatie: 12-08-2015
Impact t.o.v. versie 3.04.17: Laag
18. Bij importeren van boekingen in csv stijl alle witruimtes om waarden weghalen.
Versie: 3.04.17
Publicatie: 30-07-2015
Impact t.o.v. versie 3.04.15: Laag
Belangrijk: Minor update op actieve Administraties uitvoeren bij applicatieversies vanaf 3.04.12! BTW Aangeven
heeft mogelijk correctie nodig. (ivm punt 1 hierna)
1. In verkoop/inkoopboek wordt bij BTW uitsplitsing de grondslag totaal inclusief btw genomen en bij btw
0 genoteerd (sinds 03.04.12)
2. Verkoop en inkoopboek overzicht t.b.v. makkelijk opvragen van de correctie.
3. DOS administraties met foutieve prijscode niet te converteren (3.04.16)
Versie: 3.04.13 t/m 3.04.15
Publicatie: 16-04-2015
Impact t.o.v. versie 3.04.12: Laag
4. Mogelijkheid te sturen om altijd adviesverkoopprijs te nemen in orderinvoer. sc_orrbruta. Nieuw.
5. Voorraadaantallenlijst ook met oude peildatum kunnen terughalen. Herzien.
6. Vestigingadres niet meer direct maar via debiteur in order invoer toe te voegen. Herzien
7. Prijsafspraken manier om makkelijker artikelnummer te vinden. Nieuw.
8. Bij selecteren bestelregels voor het aanmaken van ontvangsten worden de negatief te ontvangen
getoond. Herzien.
Versie: 3.04.12
Publicatie: 19-03-2015
Impact t.o.v. versie 3.04.11: midden
1. Telebankieren en Incasso perfomance verbetering selecteren open posten. Herzien
2. Telebankieren het saldo van niet geboekte posten financieel NOK. Herzien
3. Telebankieren het saldo van relatie ook niet geboekte posten financieel. Herzien
4. 1.29 administraties kunnen converteren. Herzien.
5. In vv dagboek bij open posten opnieuw oproepen, uitgerekend saldo incl. niet geboekte boekingen
NOK. Herzien.
6. Bij aanpassen korting van vv open post in financieel: korting word niet aangepast. Herzien
7. Bij vv met BTW komt in het verkoopboek het vv bedrag te staan. Herzien
Versie: 3.04.08 t/m 11
Publicatie: 11-02-2015
Impact t.o.v. versie 3.02.15: Hoog, tov 3.04.08 midden
1. Mogelijkheid een reeks van debiteuren/crediteuren te mailen zonder document/bijlage
2. Komt een kassabon uit op 0 dan dagafsluiten niet mogelijk
3. Prijslijstprijzen kunnen importeren
4. Aanpassing t.b.v. performance print/uitvoer dialoog
5. Aanpassing t.b.v. performance uitvoerinstellingen tabblad ‘Verkoop’
6. Bij prijsafspraak invoeren de inkoopprijs kunnen zien
7. Bij inkoopinvoer email en contactpersoon overnemen van crediteur zoals bij verkoop van debiteur (Kan
zijn dat eigen bestellayouts hiervoor moeten worden aangepast.)
Versie: 3.04.05 t/m 08

Publicatie: 05-01-2015
Impact t.o.v. versie 3.02.15: Hoog
1. Voor een selectie tijdelijke prijzen aanmaken
2. vesting geen fakturen verwijderen mogelijk
3. bij verwijderen deb posten graag wat verwijderen wordt
4. leveren traject gaat fout QryOrr create wordt niet gedaan in ResetTelevs
5. uwref wordt ingevuld met ordernummer sinds nieuwe versie
6. verwijderen van kassa gangen t/m een bepaalde datum
Versie: 3.04.00 t/m 04
Publicatie: 05-01-2015
Impact t.o.v. versie 3.02.15: Hoog
Inkoop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Afleveradres in te vullen bij bestelling
Inkoop order kunnen annuleren zonder verlies inkoopnummer
Ontvangst kunnen annuleren zonder verlies ontvangstnummer
Inkoopinvoer debiteur leveradres ook te kiezen.
Extra velden om in te geven bij inkoop invoer: colli, pallets, kilogrammen
Vast kortings% voor debiteur op te geven ipv staffel
Mogelijkheid inkooporder te kopiëren.
Inkooporder als template aan te duiden.
Voorraad artikelen massaal te herwaarderen.

Algemeen/Divers
1. Bepaalde velden wel en andere niet tonen in views
2. Export instellingen van layout opslaan. Herzien.
3. Export naar Excel mogelijk bij direct muteren.
4. Opzoeken van datum bij incasso datum scherm. Herzien
Financieel
1. Rapport voor gecomprimeerde aangifte.
2. BIC op land code wordt niet uitgevoerd. Herzien.
3. Mogelijkheid via debiteur land met omzet rekening te werken
4. Query op budgetgroep blokkeert Adfas. Herzien.
5. Budget voor nieuw jaar kan niet goed worden toegevoegd. Herzien.
6. Bij kasmutaties met pagedown de omschrijving van vorige regel
7. Verwijderen van crediteur niet snel mogelijk, omdat er artikelen op zitten. Herzien.
8. In ver/inkoopboek kolom met aangegeven info.
Verkoop
1. Order/faktuur met factor op aantallen mogelijk. Stuurcode: Sc_orrfacto
2. In orderinvoer bij aanpassen aantallen voor artikel wordt de vraag gesteld om prijs/korting aan te
passen. graag mogelijkheid default Nee. Stuurcode: sc_orrapprn
3. In order invoer Artikelnr aanpassen over bestaande met pagedown past niet aan. Herzien.
4. Knop om debiteur gegevens faktuur opnieuw op te halen in order t.b.v. verzamelen.
Versie: 3.02.16 t/m 19
Publicatie: 27-01-2015
Impact t.o.v. versie 3.02.15: Laag
1. Eenheid inkoop aanpassen bij aanpassen artikel op de regel. Herzien.
2. Performance verwijderen prijsafspraken. Herzien.
3. Verwijderen van fakturen geeft 0. Herzien.
4. kassa-invoer aantallen wijzigen regelbedrag mee wijzigen. Herzien. (>3.04.09)
5. kassa-invoer mogelijkheid regelbedrag aan te passen. Herzien. (>3.04.09)
Versie: 3.02.13 t/m 15
Publicatie: 25-11-2014
Impact t.o.v. versie 3.02.12: Laag
1. Kopieer knop van faktuurgegevens naar vestiginggegevens. Nieuw
2. 1.33 kan niet geconverteerd worden. Herzien
3. Leveringen niet qua aantallen op geleverd. Herzien.
4. Geen vv open posten in beginbalans door te boeken. Herzien.
5. 0 periode weggegooid kan niet meer worden aangemaakt. Herzien.
6. Labelling bedrag velden in financieel boekingsprogramma. Herzien
Versie: 3.02.12
Publicatie: 17-09-2014
Impact t.o.v. versie 3.02.06: Midden (minor updaten t.o.v. 3.02.06 !)
1. Diverse kleine aanpassingen, fine-tunen ontwikkeling sinds 3.02.06

2.

Boekingen te exporteren in imp formaat.

Versie: 3.02.11
Publicatie: selectie
Impact t.o.v. versie 3.02.10: Midden
1. prijsafspraak invoer met filter voor makkelijk invoeren
2. verwijderen van prijsafspraken mogelijkheid recentste te laten staan
3. minor update melding alleen als er iets te doen valt
4. criteria anders dan standaard voorzien aanpakken met LIKE bijvoorbeeld op Deb_vnaam
5. openstaande debiteuren/crediteuren saldo overzicht voor alleen hoofdlijnen.
6. use report kan niet worden gezet bij EditLay en File/Mail settings t.b.v. xml. Herzien.
7. Xml_File export niet meer via frxXMLExport maar als simple tekst zoals bij EDI
8. In boekingsprogramma geen rekening met vervaldagen betalingsvoorwaarde instelling. Herzien.
9. nulposten incidenteel niet te verwijderen. Herzien.
10. in selecteren open posten voor incasso worden getoonde saldo verkeerd. Herzien.
11. Order zonder regels, Annuleren = terugdraaien
12. resetten van gegevens wordt niet gedaan bij klikken van: ook betalingen. Herzien.
13. Kredietoverschrijding in orderinvoer niet meer rood. Herzien.
Versie: 3.02.08 t/m 10
Publicatie: selectie
Impact t.o.v. versie 3.02.07: Midden
1. Bij aanpassen subnummer kostenplaats wordt omschrijving niet aangepast. Boeken.
2. Journaalbladen herprinten niet vragen om datum.
3. Incasso, is afgewezen weg bij debiteur gegevens. Beter status terug.
4. Giro en nationaal banknummer uit Debiteur en Crediteur bestand
5. Aparte menu-optie voor de pro-forma orders als Offerte.
6. Mogelijkheid van telebankier journaal t.b.v. crediteuren
7. Nieuwe manier van manen geeft niet dat gemaand geprint is. Herzien.
8. Gemaand 3 er bij.
9. Aanduiding aanmaaninstelling.
10. Uitvoer mogelijkheid .Edi file te kiezen. Gaat via layout.
11. Uitvoer bij layout ook transport mechanisme aan te geven
12. Prijsafspraken Doorlopend/Tijdelijk op Peildatum kunnen printen.
13. Verwijderen van prijsafspraken per artikel ipv per debiteur.
Versie: 3.02.07
Publicatie: selectie
Impact t.o.v. versie 3.02.06: Laag
1. Sorteer functie in Orderinvoer Alt+F7, Op leverancier en dan op artikelnummer
2. Order met factor te vermenigvuldigen bij gebruik: sc_orrfacto (: upgrade)
3. In order regel te sturen de laatst gegeven prijs: sc_orrprfar
4. Historische fakturen tonen op prijs veld bij stuurcode: sc_orrfarqr
5. prijsafspraak doorlopend niet meer in te voeren. Herzien.
6. Controle + melding bij Backup of laatste bestand niet 0 is vanwege gebrek aan ruimte.
7. Instellingen bewaren Incasso en telebankieren
8. Performance op openstaande post met debid melding in bestand. Herzien.
Versie: 3.02.06
Publicatie: 03-07-2014
Impact t.o.v. versie 3.02.05: Laag
1. Direct bestellen niet mogelijk. Herzien
Versie: 3.02.05
Publicatie: 27-06-2014
Impact t.o.v. versie 3.02.04: Laag
1. BTW Aangifte neemt geen posten sinds 3.01.20. Herzien.
2. BTW info in Memoriaal toont niet alle mogelijke codes. Herzien.
Versie: 3.02.04
Publicatie: 17-06-2014
Impact t.o.v. versie 3.02.02: Laag m.u.v. Incasso en Telebanking
Incasso
1.
2.
3.
4.

en Telebanking
Meerdere verwerkingsdagen mogelijk in 1 opdrachtbestand
Mogelijkheid keuze datum
BIC niet meer verplicht
Zoekfunctie melding. Herzien.

5.

Opkomen met eerdere instellingen. Verbeterd.

Financieel
1. Crediteuren naw ontbreekt in auditfile als er geen debiteuren posten zijn. Herzien.
2. Grootboekrekeningschema van t/m datum kunnen opgegeven. Nieuw.
3. Grootboekrekeningschema uitvoer met selectie mogelijk. Herzien.
Verkoop
1. Bij negatieve aantallen in order-invoer ook prijs erbij zoeken. Herzien.
2. Zoekfunctie debiteuren bij kopiëren order werkt niet meer. Herzien.
3. Debiteuren niet uit te vragen bij Omzet per omzetgroep en debiteur. Herzien.
4. Telkens pagedown op artikelregel vraagt bevestiging in orderinvoer. Herzien.
Algemeen
1. Bij DOS conversie uwref ook vullen met met uword.
Versie: 3.02.02
Publicatie: 27-05-2014
Impact t.o.v. versie 3.01.21 en 2.01.31: Hoog
1. Opnieuw kunnen incasseren met nieuwe opdracht nr. Nieuw
2. Onderscheid in lokatie voor backup en bij restore de backup los van elkaar. Nieuw.
3. Performance bij plaatsen van order met veel leveringen in systeem. Herzien.
4. Mogelijk te sturen alleen zoeken na exit zoekveld in overzichtsschermen. Nieuw.
5. Prijsafspraken met tijdelijkheid. Nieuw

