Update 4.20.0
en 4.20.3

Update 4.20.0 en 4.20.3

Inhoud
Inhoud ................................................................................................................. 1
Update 4.20.3 ....................................................................................................... 2
Import leerlingen Informat ............................................................................... 2
Afdrukken facturen op papier indien POM is geactiveerd ...................................... 2
Boekhouden .......................................................................................................... 2
Opstaande klanten: export naar Excel ............................................................... 2
Grootboek: afdruk voornaam bij personen ......................................................... 2
Afdrukken – Openstaande klanten/rappels: openstaande per groep ...................... 2
Afdrukken – Historieken – Betaling per tegenboeking verkopen ............................ 3
Leerlingenrekeningen ............................................................................................. 4
Opvolging bedragen maximumfactuur ............................................................... 4
Schoolrekeningen via POM: aanpassing QR-code ................................................ 4
Import leerlingen vanuit Informat: automatisch opbouw van klassen .................... 4
Afdrukken “statistieken per groep klanten” ........................................................ 4
Orderadministratie ................................................................................................. 5
Leverancier zoeken op ondernemingsnummer .................................................... 5
Aankopen/Verkopen: opzoeken leverancier/klant en artikels via barcode ............... 5
Kassa ................................................................................................................... 6
Afdruk kasticket: oude transacties werden meegenomen ..................................... 6
Mobiele kassa: scherm blokkeren tijdens terugname ........................................... 6
Mobiele kassa: knop “bancontact” opnieuw zichtbaar maken ................................ 6
Mobiele kassa: wijzigen prijs kunnen uitzetten ................................................... 6

1/7

Update 4.20.0 en 4.20.3

Update 4.20.3
Import leerlingen Informat
Door een wijziging aan de structuur van de import van leerlingen vanuit Informat naar
Count-e, werkte deze import niet meer. Dat is nu aangepast.

Afdrukken facturen op papier indien POM is geactiveerd
Indien je met POM werkt, worden de facturen via mail verstuurd en is er een betaalknop
om handig en snel te kunnen betalen. Wanneer je ze toch ook op papier wil afdrukken, is
er een QR code die mee wordt afgedrukt.
Door veranderingen aan de QR-code moeten we eerst info via POM bekomen om deze
code te kunnen opbouwen. Hierdoor duurt het veel langer voordat de afdruk wordt
getoond. Er zijn aanpassingen gebeurd maar het zal nu ook nog enige tijd duren om de
QR-codes op te bouwen. Je moet rekenen op een snelheid van 50 facturen per minuut.
Ter info: in een volgende update proberen we dit nog te versnellen.

Boekhouden
Opstaande klanten: export naar Excel
De afdruk van openstaande klanten is nu ook uitgebreid met een export naar Excel.
Wanneer je deze optie aanvinkt, wordt er een csv-bestand aangemaakt wanneer je
bovenaan op afdrukken klikt. De locatie waar het bestand moet worden aangemaakt, kan
je instellen via Voorkeuren – Client instellingen. Bij “export bestanden” kan je achteraan
via de enveloppe in je verkenner een eigen mag voorstellen. Ter info: deze map wordt
dan overal gebruikt waar je een export naar Excel uitvoert.

Grootboek: afdruk voornaam bij personen
Bij personen (personeelsleden) werd tot nu toe enkel de naam afdrukt. Dit is uitgebreid
met de voornaam.

Afdrukken – Openstaande klanten/rappels: openstaande per groep
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Indien leerlingen in meerdere groepen/klassen zijn opgenomen, komen ze soms voor in
meerdere groepen op deze afdruk hetgeen verwarrend kan zijn. Vanaf nu wordt de klas
getoond die aan via de doelgroep aan het detailboek is gekoppeld. En anders wordt de
meest recente klas getoond.
Dit is ook voorzien bij de afdruk van rappels per groep.

Afdrukken – Historieken – Betaling per tegenboeking verkopen
Op deze afdruk werden ten onrechte factuurbedragen vermeld en niet de feitelijke
deelbedragen per tegenboeking. Dat is nu gecorrigeerd.
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Leerlingenrekeningen
Opvolging bedragen maximumfactuur
In deze nieuwe update voorzien we een verdere stap in de opvolging van de
maximumfactuur. Na het opvragen van overzichten kan je in deze update automatisch
een tegenboeking laten generen wanneer je het bedrag van de maximumfactuur bent
overschreden.
In het stappenplan op onze website voorzien we uitbreiding zodat deze functionaliteiten
ook gebruikt kunnen worden. Ga naar www.count-e.be en klik door naar de update info.

Schoolrekeningen via POM: aanpassing QR-code
Scholen die facturen versturen via POM kunnen op de papieren facturen een QR-code
laten afdrukken. Alleen wordt deze QR-code niet ondersteund door alle bank-apps. Er is
nu een aanpassing gebeurt waardoor je de QR-code ook kan gebruiken wanneer men
met de Bancontact-Payconiq app werkt.
Let wel op: hiervoor hebben we een nieuw formulier voor de rekeningen moeten
voorzien. Indien je hiervan gebruik wil maken, moet je overstappen op het nieuwe
formulier. Voor eventuele begeleiding hiervoor kan je terecht bij onze helpdesk.

Import leerlingen vanuit Informat: automatisch opbouw van
klassen
Nadat de leerlingen iedere nacht automatisch worden ingelezen, worden ook de klassen
opnieuw samengesteld aan de hand van de meest recente gegevens. Hiermee ging er in
de laatste update iets fout. De leerlingen worden wel correct ingelezen maar de klassen
werden niet bijgewerkt. Dat is nu aangepast.

Afdrukken “statistieken per groep klanten”
Bij de afdruk van statistieken per groep klanten kies je eerst in het tabblad detailboeken
uw boeken, vervolgens ga je naar andere selecties om verdere instellingen te kiezen en
vervolgens neem je de afdruk.
Indien je voor de afdruk terug klikt naar detailboeken kreeg je een foutmelding bij het
afdrukken. Dat is nu aangepast.
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Orderadministratie
Leverancier zoeken op ondernemingsnummer
Zowel bij aankopen als verkopen kan je een klant/leverancier nu ook opzoeken op basis
van het ondernemingsnummer. Daarvoor is er een veld voorzien achter de
klant/leverancier. Uw cursor moet in dit veld staan op het moment dat je scant.

In het detail is er een nieuw veld bijgekomen boven het veld “type lijn”. Wanneer je het
detail opent, plaatst de cursor zich automatisch in dit veld en kan je direct beginnen
scannen. Bij het scannen van meerdere artikelen, wordt er iedere keer een nieuwe
detaillijn voorzien. Enkel wanneer je iets wijzigt, bijvoorbeeld het aantal stuks, moet je
ervoor zorgen dat je eerst even klikt in het barcodeveld.
Ter info: je moet dus niet zelf op invoegen klikken. Door te scannen wordt er ook
automatisch een nieuwe lijn toegevoegd.

Aankopen/Verkopen: opzoeken leverancier/klant en artikels via
barcode
Wanneer je een nieuw document aanmaakt, kan je de klant/leverancier opzoeken op
basis van de barcode.
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Kassa
Afdruk kasticket: oude transacties werden meegenomen
Er werden soms oude transacties opnieuw afgedrukt op een kasticket. Dat is nu
aangepast.

Mobiele kassa: scherm blokkeren tijdens terugname
Het opzoeken van een document bij een terugname kan even duren. Vanaf nu zal je een
melding krijgen en wordt het scherm “geblokkeerd” zodat men geen andere handelingen
kan uitvoeren op dat moment.

Mobiele kassa: knop “bancontact” opnieuw zichtbaar maken
Hier zit geen verdere verwerking achter. Enkel de melding “betaling via BC” wordt
vermeld op de factuur.

Mobiele kassa: wijzigen prijs kunnen uitzetten
In Count-e kan je vanaf nu instellen of de eenheidsprijs van een artikel gewijzigd mag
worden. Zie Artikelen – Kassa.
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