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Update 4.27.0

Algemeen
Na de vorige update kregen veel gebruikers regelmatig foutmeldingen in Count-e of bij
het afsluiten. Dat is nu gecorrigeerd.
Het updatebestand is ook veel kleiner dan voorheen waardoor de update sneller zou
moeten verlopen.
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Update 4.27.0

Boekhouden
Investeringen: buitengebruikstellingen
Indien een investering op de fiche wordt “beëindigd”, kunnen ook buitengebruikstellingen
niet meer gewijzigd worden. Daarnaast is er ook een correctie op het totaal aan
buitengebruikstellingen en het detail.

Afdrukken rappels: facturatiegroep
Je kan instellen of je het documentnummer van de schoolrekening of de facturatiegroep
wil afdrukken. Kies je voor facturatiegroep, dan wordt deze keuze nu bewaard. Verder is
er meer ruimte voorzien op de standaardafdruk voor de facturatiegroep. Bij een langere
benaming kon het gebeuren dat de gestructureerde mededeling werd overschreven.
Bij de adressen stond er een spatie tussen huisnummer en bus hetgeen soms als
verwarrend werd ervaren. Nu zal er effectief “bus” staan indien er een busnummer
bestaat.

Facturen naar incasso TCM sturen
Facturen kunnen sinds kort rechtstreeks gekoppeld worden met de software van TCM. In
het doorsturen werd te weinig rekening gehouden met afboekingen naar dubieuze
debiteuren. Deze mogen niet als betaling worden beschouwd. Dat is nu gecorrigeerd.

Domiciliëringsopdrachten aanmaken: tonen documentnummer
Bij het voorbereiden om facturen door te sturen in een domicilëringsopdracht werd het
documentnummer niet meer getoond. Dat is aangepast.

Opvolging via betalingstypes: ook getoond bij zoek factuur
Indien je werkt met betalingstypes, bv “naar advocaat”, “betaalplan” enz dan wordt deze
info getoond wanneer je een factuur afboekt in het financieel dagboek. Zowel bij de knop
openstaande als via zoek factuur kan je deze info bij de factuur terugvinden.
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