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Wens 4566algemeen 580 

Het info scherm naar Dag tbv de datum toonde alle aanwezige data, oudste eerst. Dit is gewijzigd. De nieuwste 

wordt eerst getoond tot maximaal een jaar terug t.o.v. de systeemdatum.

Issuealgemeen 612 

Het aanmaken van een dag kon in bepaalde gevallen lang duren. Dit is verholpen.

Wens 5232algemeen 967 

De mogelijkheid bestaat nu om "oude" gegevens te verwijderen via de optie 'Taken | Algemeen | Systeembeheer |  

Gegevens verwijderen'. Het is mogelijk om export- en importtabellen te schonen. Ook kunt u verkoop-, productie- 

en voorraadopdrachten en prijshistorie, reclame's en blokkeringen verwijderen. Het verwijderen van bovenstaande 

gegevens wordt vastgelegd in een logboek.

Wensalgemeen 1655 

U heeft nu de mogelijkheid om met de dagafsluiting het aantal besteld in de verkoopopdrachten te blokkeren. Het 

uiteindelijk te factureren aantal kan nog wel via de andere kolommen (bv. verschil ontvangst) worden gewijzigd. U 

kunt in "Bedrijf verkoop' instellen of u het aantal besteld automatisch wilt blokkeren via de dagafsluiting.

Wensalgemeen 1952 

Bij het uitvoeren van een afdrukschema is het nu mogelijk om bij het volgnummer "eerste" en "laatste" aan te 

vinken.

Issuealgemeen 2136 

De functie 'ORBASE info' is verplaatst naar menu 'Record | Speciaal' en werkt nu ook als deze wordt aangeklikt.

Issuealgemeen 2226 

E-mail adres is vergroot naar 100 posities.

Projectalgemeen 2227 

In het scherm 'Bedrijven' zijn alle koppelingen onder gebracht in aparte tabbladen.

Projectalgemeen 2230 

U kunt nu in uw bedrijfsgegevens een EAN-code invullen. Dit wordt gebruikt voor de modulen EDI en SSCC. De 

systeeminstelling 'EAN_CODE' is hiermee vervallen.

Projectalgemeen 2251 

In alle schermen welke gebruik maken van de spreadsheet-look wordt nu de regel waar je op staat zichtbaar 

gemaakt met een lichtblauwe kleur.

Projectalgemeen 2316 

Diverse batch verwerkingen worden vastgelegd in het logboek.

Projectautorisatie 1946 

Volledige autorisatie - Controle op aanwezige modulen in sleutel bij Producten en Relaties.  Men kan nu ongestraft 

gebruik maken van bv. productspecificatie via Onderhoud Producten.

Projectautorisatie 2211 

Onder de gebruiker SYSTEEM zijn alle menu-opties zichtbaar. Afhankelijk van de licentie zullen bepaalde opties 

echter niet te selecteren zijn. Deze opties zijn grijs.

Projectautorisatie 2213 

De objectenlijst en gerelateerde vensters zijn vanaf nu alleen nog onder de gebruiker SYSTEEM zichtbaar.

Projectautorisatie 2214 

Het login venster laat vanaf nu het aantal ORBAK2 aansluitingen zien.

Issuedatacom 2194 

Het importeren van orders door meerdere gebruikers/batches tegelijkertijd leidt tot een conflict: "Record is bezet 

door een andere gebruiker". Dit is opgelost. Alleen de records van de betreffende sessie worden nu verwerkt.



Releasenotes
Afdruk: 9-8-2013 16:03:00 Pagina: 2 / 87 

2.0.01.001
CallNote SoortModule

Issuedatacom 2219 

Tijdens het importeren van bestellingen wordt nu ook gecontroleerd op negatieve aantallen. Indien een aantal 

negatief is wordt de foutmelding in de regel gevuld.

Wensdatacom 2225 

De systeeminstelling WEBSLUITINGSTIJD is omgezet naar nieuwe velden in "Bedrijf datacommunicatie".

Projectexpeditie 1269 

Bij de expeditie-eigenschappen van een product kan worden aangegeven op welke dagen het product leverbaar is. 

Dit wordt gecontroleerd bij het wijzigen van verkoopregels. Naast deze standaardinstelling kunt u met behulp van 

blokkeringen extra (klantspecifieke) beperkingen opleggen.

Projectexpeditie 1272 

Bij de expeditie-eigenschappen van een relatie kan worden aangegeven op welke dagen de relatie beleverd wordt. 

Dit wordt gecontroleerd bij het ingeven van NIEUWE verkoopopdrachten. Naast deze standaardinstelling kunt u 

met behulp van blokkeringen extra (klantspecifieke) beperkingen opleggen.

Projectexpeditie 1889 

De export van orders naar PC Data deelt door de producteenheid van expeditie. Via de systeeminstelling 

"PCD_EXP_PDEH" kon dit worden overruled door bij waarde een '1' in te vullen.  Deze systeeminstelling is 

vervangen door de paramater "Besteld verdelen" in het tabblad koppelingen van bedrijf. 

Via de systeeminstelling "PCD_EXP_PRIJS" werd aangegeven of de adviesprijs wel of niet in de export wordt 

meegenomen. Deze systeeminstelling is vervangen door de paramater "Prijzen exporteren" in het tabblad 

koppelingen van bedrijf.

Wens 4514financieel 559 

Er is een nieuwe tabel Prijsgroepen gemaakt. Vanuit de conversie van versie 1.81 naar 2.0 worden de 

assortimentsgroepen gekopieerd naar de prijsgroepen.

U kunt producten op de tab financieel koppelen aan een prijsgroep. Tijdens het wijzigen of kopiëren van prijzen 

kunt u dan selecteren op de prijsgroepen. 

Hierdoor heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om halfjes in een aparte prijsgroep te plaatsen en hiervan de prijzen 

apart te verhogen. Hiervoor hoeft u dus geen aparte assortimentsgroep meer aan te maken.

Projectfinancieel 845 

Bij het aanmaken van de centrale facturering Top Bakkers wordt het nu het bestand gewist, indien het al bestaat.

Projectfinancieel 882 

Bij alle export batches naar Kamps wordt nu eerst het bestand gewist indien aanwezig.

Wens 5262financieel 1006 

Indien u een bedrag in rekening wilt brengen voor 'kleine' orders dan kunt u nu bij de debiteur een minimum 

besteding invullen. Daarnaast geeft u op welke factuurtekst u automatisch wilt laten toevoegen aan de factuur.

Wens 6949financieel 1794 

U heeft nu de mogelijkheid om bij reclames een staffelkorting toe te voegen op basis van aantallen. De 

staffelkorting wordt gegeven over de ingevoerde reclameprijs en kan bestaan uit een percentage of een bedrag. De 

aantallen waarover de korting wordt gegeven zijn per product per verkoopopdracht. U kunt dus geen combinatie 

maken van meerdere producten of opdrachten.

Wens 4726financieel 1958 

Het is nu ook mogelijk om een factuurcrediteur om te hangen naar subcrediteur wanneer er al facturen aanwezig 

zijn.

Wensfinancieel 1969 

Het scherm inkoopfacturen is gebruikersvriendelijker gemaakt. Nu worden ook de inkoopbatches en factuurregels 

getoond binnen hetzelfde scherm.
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Projectfinancieel 1984 

Organisatie legt contact met bakkers en met supermarkten en maakt kortingsafspraken (% per groep).

Bakker levert aan supermarkt. Exporteert de factuur aan de organisatie. De kortinggroepen zijn gedefinieerd door 

de organisatie. Deze moeten worden meegeleverd in het factuurbestand.

Organisatie importeert de facturen van de bakker en factureert deze door aan de supermarkt. Organisatie brengt 

hiervoor een fee in rekening. Deze fee dient of gefaktureerd te worden aan de bakker of als creditnota door de 

bakker verstuurd te worden.

Projectfinancieel 2053 

Verpakkingenbelasting (doorbelasting via factuur).

Indien u werkt met de module rendement kunt u per product de verpakkingenbelasting uitsplitsen door de 

verschillende verpakkingsmaterialen op te geven. Het totaal aan belasting wordt als kosten opgenomen in de 

berekening van de kostprijs van het product.

Het bedrag aan verpakkingenbelasting kunt u op de tab financieel overnemen vanuit rendement. U kunt indien u 

niet met rendement werkt hier ook zelf handmatig een bedrag invullen.

Per debiteur kunt u aangeven of u de verpakkingenbelasting wilt doorbelasten op de factuur. Indien u hiervoor kiest 

wordt per product de verpakkingenbelasting apart op de factuur geregistreerd. Onderaan de factuur wordt per b.t.w. 

tarief het totaal aan verpakkingenbelasting getoond.

Projectfinancieel 2100 

Export module facturering voor RBS (Regionale Bakkerij Specialisten).

Projectfinancieel 2104 

Import module facturering voor RBS (Regionale Bakkerij Specialisten).

Projectfinancieel 2131 

Factuur aanmaken voor leveranciers RBS (Regionale Bakkerij Specialisten).

Projectfinancieel 2132 

GUI-scherm opdracht financieel debiteur ten behoeve van RBS (Regionale Bakkerij Specialisten).

Wensfinancieel 2260 

In de batch-schermen, waarin de opties "Van prijslijst" en "t/m prijslijst" worden gebruikt, is het nu ook mogelijk 

om "eerste" en "laatste" aan te vinken.

Wens 4418personeel 454 

U heeft nu de mogelijkheid om de verschillen tussen de geplande en de werkelijke uren/kosten te registreren. U 

kunt in 'Bedrijf personeel' instellen dat u hiermee wilt werken.

Via de dagafsluiting wordt automatisch de planning definitief gesteld. Indien u dit al op een eerder tijdstip wilt 

uitvoeren, dan kan dit via de taak 'Planning definitief maken'.

Via nieuwe rapportage kunt u inzicht krijgen in de verschillen.

Wens 4445personeel 481 

Ten behoeve van de export loonstaten van werknemers welke in aparte BV's in het loonpakket voorkomen is het nu 

ook mogelijk om de werkgevercode bij de afdeling in te geven. Indien er geen werkgevercode bij de afdeling is 

ingevuld, wordt de werkgevercode van het bedrijf geëxporteerd.

Wenspersoneel 920 

Bij de export van de loonstaten worden nu eerst de bestanden gewist.

Wenspersoneel 1962 

De tijd in minuten bij de planregels wordt door veel gebruikers als onduidelijk ervaren. Daarom wordt nu de tijd 

ook in uren weergegeven.

Wenspersoneel 1981 

Aan werknemers is ten behoeve van de export naar Multivers Salaris de Nationaliteit toegevoegd.
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Issuepersoneel 2161 

Het controleren van de loonstaat is aangepast. Het probleem waardoor er tijdsverschillen van een minuut konden 

ontstaan is hiermee verholpen.

Wenspersoneel 2236 

U heeft nu de mogelijkheid in de personeelplanning om het aantal minuten bij een andere soort dan "werken" door 

het systeem te laten berekenen. Als iemand ziek is kunt u de eindtijd in de planregel leeg laten. Het systeem rekent 

nu uit hoeveel minuten deze persoon volgens zijn contract standaard op een dag werkt (aantal uur per week / aantal 

dagen per week) en vult zelf de juiste eindtijd in.

Projectpersoneel 2248 

De velden van de tab "Algemeen (Salaris)" van werknemer zijn verplaatst naar het  subtype "werknemer salaris". 

Hierdoor is het mogelijk deze gegevens apart te autoriseren.

Wenspersoneel 2254 

In de batch-schermen, waarin de opties "Van persoon" en "t/m persoon" worden gebruikt, is het nu ook mogelijk 

om "eerste" en "laatste" aan te vinken.

Wenspersoneel 2257 

In de batch-schermen, waarin de opties "Van looncategorie" en "t/m looncategorie" worden gebruikt, is het nu ook 

mogelijk om "eerste" en "laatste" aan te vinken.

Wenspersoneel 2258 

In de batch-schermen, waarin de opties "Van loontoeslag" en "t/m loontoeslag" worden gebruikt, is het nu ook 

mogelijk om "eerste" en "laatste" aan te vinken.

Wenspersoneel 2259 

In de batch-schermen, waarin de opties "Van personeelsplanning basis" en "t/m personeelsplanning basis" worden 

gebruikt, is het nu ook mogelijk om "eerste" en "laatste" aan te vinken.

Issueproduct 596 

Er ontstond een foutmelding in de module datacommunicatie na het kopieëren van een product en het uitzetten van 

de eigenschap "Verkoop". Dit is verholpen.

Wens 6598product 2033 

In de samenstelling van een product kan nu het eindgewicht van het product worden ingevuld. Indien dit is gevuld, 

mag droge stof gewicht niet gevuld zijn en andersom.

In de deelproducten kan bij één product (het recept) worden aangegeven dat dit berekend moet worden op basis 

van het eindgewicht. Het afweeggewicht van dit product wordt dan berekend met behulp van de verliespercentage 

en eventuele andere receptregels.

Issueproduct 2059 

Het gewicht van een product bestaat nu uit alle deelproducten, inclusief verpakking. Het nieuwe veld "inhoud 

gewicht" toont het gewicht van alleen de deelproducten welke geen verpakking zijn.

Wensproduct 2329 

De subtypen voor de koppelingen Mooij en v.d Burg zijn toegevoegd als aparte tabbladen op de tab productie.

Wensproductie 1763 

De koppen van de werkwijzen kunt u nu ophalen en vastleggen in een aparte tabel. Hierdoor is er meer uniformiteit 

gecreëerd.

Issueproductie 2021 

Het is niet toegestaan om bij een deelproduct de vaste waarde "percentage" in te vullen, indien u werkt met de 

droge stof berekening.

Issue 7498productie 2264 

De velden omschrijving en producteenheid zijn niet meer invoerbaar in de deelproducten.
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Wensproductie 2338 

Het is nu mogelijk via de menu-optie Extra om een handmatige productie-opdracht te kopiëren naar een andere 

datum.

Projectrapportage 2178 

Op de verkoopfactureren is de verpakkingenbelasting toegevoegd.

Projectrapportage 2322 

In de map Algemeen is het rapport Logboek toegevoegd.

Issuerelatie 2304 

Het vastleggen van afwijkingen t.o.v. de relatiegroep is versneld.

Wensspecificatie 2321 

Er zijn nieuwe velden voor levensovertuiging opgenomen op de tab productspecificatie bij een product.

Projectspecificatie 2328 

Bij de Alba kenmerken kunt u nu aangeven of het kenmerk tot de EU richtlijnen behoort. Bij het afdrukken van de 

productspecificatie kunt u er dan voor kiezen om alleen de EU kenmerken of alle kenmerken af te drukken.

Wenssysteem 2253 

Het venster 'ORBASE info' toont nu tussen haakjes het buildnummer van de server in het 'Database' veld.

Wenssysteem 2283 

In het venster 'Help | Info...' wordt de licentie nu ook getoond.

Wensverkoop 523 

In het scherm "opdracht verkoop" wordt nu ook de contactpersoon voor verkoop zichtbaar.

Wensverkoop 1381 

U heeft nu de mogelijkheid om producten snel aan een verkoop opdracht toe te voegen voor meerdere relaties en 

dagen tegelijkertijd. Voorwaarde is wel dat de verkoopopdracht al bestaat.

Wensverkoop 1922 

In de verkoopopdracht wordt nu ook de organisatie getoond waarbij de relatie is aangesloten voor de centrale 

facturering.

Issueverkoop 1938 

De prognose status van een order is nu zichtbaar in de verkoopopdracht. Standaard wordt deze ingevuld met de 

prognose basis van de relatie. U kunt nu per verkoopopdracht hiervan afwijken.

Voorbeelden:

De relatie heeft een standaardprognose, maar wil nu dat van de gehele verkoopopdracht het aantal besteld de 

nieuwe standaardprognose wordt. U wijzigt dan de prognose status in "Besteld (dynamisch)". De prognose voor 

volgende week bestaat dan uit de bestelde aantallen.

De relatie heeft een prognose, maar wordt voor deze betreffende verkoopopdracht niet meer beleverd. Op andere 

dagen of ordertypen wordt er nog wel aan deze relatie geleverd. U wijzigt dan de prognose status in "Beëindigd". 

Er wordt nu geen prognose meer aangemaakt voor de volgende week.

LET OP!! Indien u een dynamische prognose wilt beëindigen en u maakt deze aan als gemiddelde van meerdere 

weken, dan dienen alle weken op "Beëindigd" gezet te worden.

Projectverkoop 2055 

Ten behoeve van relatie 199 is het maatwerk inzake SSCC nummering nu opgezet met een vinkje in relatie 

expeditie en de producteenheid. De SSCC nummers worden nu vastgelegd in een aparte tabel en niet meer in de 

tekstregel.

Issueverkoop 2062 

Aanmaken prognose is verder geoptimaliseerd.
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Issue 7347verkoop 2071 

Het openen van het scherm verkoopopdrachten kopieren is versneld.

Issue 7349verkoop 2071 

Het openen van het scherm verkoopopdrachten kopieren is versneld.

Wensverkoop 2196 

Het uitvoeren van de dynamische prognosevoorbereiding was afhankelijk van systeeminstelling 

'AGM_DAST_PROGNOSES_DNM'. Dit is verplaatst naar het nieuwe veld 'Dynamische prognose' in bedrijf 

verkoop.

Wensverkoop 2244 

U heeft nu de mogelijkheid om via de menu optie 'Extra' de verkoopopdracht direct te kopiëren naar een andere 

datum, relatie en ordertype.

Issuewinkel 1975 

De loonkosten werkgever in het winkelresultaat worden nu gehaald uit de personeelsplanning. Indien er geen 

personeelplanning aanwezig is dan worden de handmatig ingevulde loonkosten vermeningvuldigd met het 

opslagpercentage op bedrijfsniveau.

Issuewinkel 1977 

Indien in het winkelresultaat één van de onderstaande velden handmatig wordt gecorrigeerd dan wordt dat vanaf nu 

vastgelegd met behulp van een 'correctie' vlag. Bij het nogmaals bepalen van het winkelresultaat worden velden 

waar dit vinkje aanstaat niet meer overschreven. 

Indien u een correctie maakt en bij het 'bedrijf winkel' staat 'opmerking verplicht' aan dan dient er een opmerking 

ingevuld te worden.

De velden waar dit op van toepassing is:

Begin wisselgeld, geldafdracht, op rekening, electronisch betaald, overige betalingen, derving, derving 

onverkoopbaar en eind wisselgeld.

Van de velden 'begin wisselgeld', 'geldafdracht' en 'eind wisselgeld' wordt het door de kassa verzonden bedrag 

tevens (niet direct zichtbaar) bewaard.

Wenswinkel 2036 

In de tabellen "import kassa omzet" en "import kassaldo" wordt nu de creatiedatum vastgelegd. Hierdoor is een 

betere controle mogelijk op een correct winkelresultaat.
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Wensfinancieel 496 

Het is nu mogelijk om vanuit "Opdracht verkoop" via het menu "Extra" direct een directe factuur af te drukken. U 

kunt in "Bedrijf financieel" instellen welk afdrukschema hiervoor gebruikt wordt. Het rapport ‘Dagfactuur. rpt’ 

dient altijd op volgnummer 1 in het afdrukschema geplaatst te worden.

Wensrapportage 2144 

In het rapport productspecificatie zijn de nieuwe mogelijkheden opgenomen. Ook is het nu mogelijk om alleen de 

alba-kenmerken volgens de EU-richtlijn af te drukken en/of extra informatie inzake de ingrediënten.

Projectrapportage 2247 

Diverse rapportage personeel is aangepast in verband met het nieuwe subtype werknemer salaris.

Wensrelatie 2360 

U kunt nu ook de kamer van koophandel gegevens invullen bij uw relaties.

Wensrelatie 2364 

U heeft nu de mogelijkheid om documenten op te slaan bij uw relaties. Op het tabblad 'Algemeen' is hiervoor een 

knop 'Documenten' aangemaakt.

Wensspecificatie 2339 

Het droge stof percentage van producten met een samenstelling hield geen rekening met inbakverlies. Dit is 

verholpen.

Wensspecificatie 2357 

U heeft nu de mogelijkheid om in de bedrijfsgegevens op de tab specificatie een voetregel te koppelen. Deze 

voetregel wordt afgedrukt op de laatste pagina van een productspecificatie.

Wensverkoop 495 

Het is nu mogelijk om vanuit "Opdracht verkoop" via het menu "Extra" direct een opdrachtbon af te drukken. U 

kunt in "Bedrijf verkoop" instellen welk afdrukschema hiervoor gebruikt wordt. U kunt verschillende 

opdrachtbonrapporten  in het afdrukschema plaatsen. Tijdens het afdrukken kiest u dan de gewenste variant.

Wens 5174verkoop 1433 

Producten welke in de reclame zijn worden apart zichtbaar in de verkoopopdracht d.m.v. de kleur cyaan.

2.0.03.003
CallNote SoortModule

Wens 5255inkoop 999 

De inkoopprijzen worden nu historisch vastgelegd. Het is nu ook mogelijk om prijswijzigingen vooraf in te geven 

met ingang van een bepaalde datum op de tab inkoop van relaties. Via de dagafsluiting is het mogelijk om 

automatisch elke nacht de nieuw geldende inkoopprijzen te bepalen. U heeft ook de mogelijkheid om dit handmatig 

uit te voeren via Taken -> Inkoop.

Wensrapportage 2381 

Nieuw rapport: Urenvergelijking locatie

Wensrendement 2384 

U heeft nu de mogelijkheid om de winstpercentages voor de bakkerij en verkoop in te vullen op bedrijfsniveau op 

de tab rendement. De ingevulde percentages worden overgenomen bij producten welke verkoop en financieel zijn 

en waar nog geen winstpercentage is ingevuld.

Issueverkoop 2393 

Indien een nieuwe lege bestelling werd aangemaakt of een nieuwe bestelling met verkoopregels zonder aantal dan 

verdween de relatie van de bellijst als zijnde gemuteerd. Dit gebeurd nu alleen nog als er daadwerkelijk 

verkoopregels met aantallen worden ingevuld.

Wenswinkel 2386 

Bij de winkelreclame dient u op te geven welke soort reclame u gaat aanmaken. Hierdoor zijn er diverse controles 

op de juiste combinaties mogelijk.
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Wensalgemeen 2440 

Het is nu ook mogelijk om inkoop- en logboekgegevens te verwijderen.

Issuefinancieel 1254 

De weekfactuur met de jaarovergang wordt nu automatische gesplitst in twee facturen.  Dit is nu afhankelijk 

geworden van de parameter "splitsen factuur jaarwisseling" in bedrijf financieel. Standaard staat deze parameter 

aan.

Wensfinancieel 2402 

Ten behoeve van de journaalpost wordt het boekstuknummer van de verzamelfactuur nu overgenomen naar de 

subfactuur bij de inkoopfacturen.

Wensfinancieel 2430 

In de factuur wordt nu ook de laatste wijziging bijgehouden.

Issueproductie 2408 

In sommige gevallen onstond een foutmelding bij het aanmaken van de productiebatch, indien er meerdere 

tekstregels aanwezig waren voor een product dat uit meerdere productniveaus is opgebouwd. Dit is verholpen.

Projectproductie 2412 

In het scherm Product zijn op de tab Productie / Koppelingen extra tabbladen opgenomen voor H2.

Wensrapportage 2000 

Nieuw rapport "In dienst overzicht" in de map Personeel met overzicht van het aantal jaar in dienst in verband met 

jubilea. Indien het aantal dienstjaren een veelvoud van 5 is, wordt de regel vet afgedrukt.

Wensrapportage 2155 

Het controle-overzicht winkelresultaat controleert nu op de importdatum i.p.v. de transactiedatum van de kassabon 

en kassaldo.

Wens 7729rapportage 2390 

U heeft nu ook de mogelijkheid om de Werkwijze af te drukken op de receptproductielijsten.

Issuerapportage 2427 

Het rapport "product ingredienten" is aangepast aan de mogelijkheid dat ingrediënten niet zichtbaar zijn vanuit 

Specsplaza. Tevens is de ingrediëntomschrijving uitgebreid.

Wensrapportage 2452 

Nieuw rapport in de map winkel "Kassa kengetallen per werknemer". Dit rapport toont per winkel per werknemer 

de omzet, het aantal klanten, de gemiddelde besteding en het percentage aandeel in de klanten.

Wens 7544rapportage 2457 

Nieuw rapport "Basisplanning werknemer". Toont per werknemer per dag de basisplanning. Tevens worden 

overlappingen weergegeven.

Issuespecificatie 1936 

Als er via de import van Specsplaza geen alba kenmerken worden geimporteerd, dan werden de handmatig 

ingevoerde alba kermerken ook niet gewist. Dit is verholpen.

Issuespecificatie 2045 

Bepaalde producten van Specsplaza konden niet worden geïmporteerd omdat er met een bepaalde conditie geen 

rekening was gehouden. Dit is opgelost.
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Projectspecificatie 2068 

Nieuwe functionaliteit Specsplaza:

- import droge stof percentage

- import kilo joule/kilo calorie

- import extra velden ingrediënten

- import voedingswaarden

- import  microbiologische kenmerken

- import claims

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen  aan geïmporteerde producten van Specsplaza.

Issuespecificatie 2176 

Een grondstof die geïmporteerd is via Specsplaza en een declaratienaam heeft toonde op grondstofniveau niet die 

declaratienaam als groep. Op hogere niveaus ging dit wel goed. Dit is verbeterd.

Wensspecificatie 2459 

U kunt nu bij een product op de tab productspecificatie aangeven of voor de verpakking een verklaring van 

overeenstemming aanwezig is. Dit wordt afgedrukt op de productspecificatie.

Wensverkoop 686 

Als de omschrijving van een product wordt veranderd dan blijft de oude omschrijving in de verkoopregel staan. U 

kunt dit aanpassen via het menu 'Extra' met de optie 'Omschrijving overnemen in verkoopregel'. U geeft een datum 

op vanaf wanneer u de omschrijving wilt wijzigen.

Wens 5168verkoop 945 

U heeft nu de mogelijheid om vanuit de verkoopopdracht ad hoc een reclame aan te maken voor een product. U 

vindt deze optie in het menu 'Extra'.

Wensverkoop 2441 

Producten welke in de reclame zijn worden apart zichtbaar in de verkoopregel door middel van een uitroepteken 

voor de productcode.

Wenswinkel 2449 

Er zijn een aantal controles toegevoegd op het vastleggen van de kassa autorisatie.

2.0.05.005
CallNote SoortModule

Wensvoorraad 2476 

U heeft nu de keuze om de voorraad in te geven op de producteenheid van het product (b.v. stuks/kilo) of de 

producteenheid van de voorraad (in colli, b.v. zak/doos).

2.0.05.006
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 2479 

De productcode relatie werd niet goed gevuld bij centrale facturering "TB ordercode verplicht". Dit is verholpen.

Issuefinancieel 2483 

Indien de naam van de subdebiteur langer dan 30 posities was, dan leverde dit een probleem op tijdens de 

facturering. Dit is verholpen.

Wensverkoop 2482 

Enkele lookups zijn gewijzigd in een dropdown (bv. ordertype in opdracht verkoop).

Wensverkoop 2484 

Indien bij een verkoopopdracht met dynamische prognose de prognose status op "beëindigd" wordt gezet, dan 

worden automatisch met terugwerkende kracht dezelfde opdrachten in voorgaande weken ook op "beëindigd" 

gezet.
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2.0.06.007
CallNote SoortModule

Wensrapportage 2489 

Nieuw rapport "Overzicht productspecificatie wijzigingen" in de map productspecificatie met alle producten welke 

een wijzigingsdatum hebben na de ingegeven datum door de gebruiker.

Wensrapportage 2494 

Nieuw rapport: Winkelreclames in de map Winkel.

Wensrapportage 2495 

Aan het rapport "Voorraadverschillen" is de optie "Afdrukken in eenheden" toegevoegd.

Issuespecificatie 1937 

Men kon zelf alba kenmerken toevoegen bij producten die afkomen van Specsplaza. Dit is is nu niet meer mogelijk.

Wensspecificatie 1959 

In de tabel Ingredientgroepen is tevens de meervoudige benaming opgenomen. Indien meerdere ingrediënten van 

een groep in de omschrijving aanwezig wordt het meervoud gehanteerd, anders het enkelvoud.

Projectspecificatie 2405 

Uitwisselen productgegevens tbv productspecificatie met IFS.

Wensspecificatie 2497 

Per product wordt nu ook de laatste wijziging specificatie bijgehouden. Deze wordt aangepast zodra een veld wordt 

gewijzigd dat met de specificatie verband houdt. Dus ook bijvoorbeeld bij het wijzigen van een bewaaradvies.

2.0.07.008
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 2506 

Vanaf nu is het mogelijk om vensters onbeperkt te openen. 

Dit geeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld het venster voor verkoopopdrachten meerdere keren gelijktijdig op te 

roepen om verschillende bestellingen naast elkaar te zien.

Wensalgemeen 2508 

U kunt nu ook uw SKAL code vastleggen bij de bedrijfsgegevens. Deze wordt afgedrukt op de productspecificatie.

2.0.07.009
CallNote SoortModule

Projectcontactregistratie 410 

Nieuwe module Contactregistratie

Projectrapportage 2509 

Ten behoeve van de klachtenregistratie heeft u de mogelijkheid om met het rapport "Klachtenformulier blanco" de 

klachten op te nemen, zodat deze later in Orbak kunnen worden ingevoerd.

Projectrapportage 2510 

Ten behoeve van de klachtenregistratie heeft u de mogelijkheid om met het rapport "Klachtenoverzicht" de 

klachten overzichtelijk af te drukken.

Projectrapportage 2511 

Ten behoeve van de klachtenregistratie heeft u de mogelijkheid om met het rapport "Klachten per locatie" inzicht te 

krijgen in het aantal klachten per locatie per week.

Projectrapportage 2512 

Ten behoeve van de klachtenregistratie heeft u de mogelijkheid om met het rapport "Klachten per soort" inzicht te 

krijgen in het aantal klachten per soort per week.

Projectrapportage 2513 

Ten behoeve van de klachtenregistratie heeft u de mogelijkheid om met het rapport "Klachten per relatiegroep" 

inzicht te krijgen in het aantal klachten per relatiegroep per week.
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2.0.08.010
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 2898 

De omschrijving is vergroot in alba product en afdrukspecificatie parameter.

2.0.09.011
CallNote SoortModule

Projectcontactregistratie 2518 

Het is nu mogelijk om te zoeken in alle contactpersonen. Indien een contactpersoon wordt gekozen die niet aan de 

relatie is gekoppeld, dan wordt gevraagd of dit alsnog gedaan moet worden.

De klachtafhandeling is geplitst in een interne en externe afhandeling.

U heeft nu de mogelijkheid om producten aan een contact te koppelen.

De rapportage is hier op aangepast.

Wensfinancieel 2522 

In de statistiekrapporten is de vraag "Verpakkingskosten in kostprijs" toegevoegd.  Hiermee geeft u aan of de 

verpakkingskosten wel of niet in de bruto marge worden meegenomen.

Wensrendement 2521 

De verpakkingskosten worden nu in de kostprijscalculatie apart uitgesplitst, indien bij het deelproduct is opgegven 

dat de functie 'Verpakking' is.

2.0.09.012
CallNote SoortModule

Issueproduct 2527 

De import van producten vanuit Specsplaza kon in sommige gevallen een foutmelding geven. Dit is verholpen.

Issuerapportage 2528 

De afleverbonnen werden niet getoond indien men niet over de module expeditie beschikt. Dit is verhlopen.

Issuespecificatie 2006 

De percentage berekening van ingrediënten was niet correct indien er met inbakverlies wordt gewerkt. Dit is 

verholpen.

2.0.09.013
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 2529 

Beveiliging geplaatst op het invoeren van dubbele volgnummers in het afdrukschema.

Projectalgemeen 2531 

Vastlegging van batchprocedures in het logboek.

Issuealgemeen 2533 

De dagafsluiting werd alleen de eerste keer uitgevoerd na het starten van de rulesservice. Dit is verholpen.

Wensinkoop 2530 

U kunt nu ook vanuit de inkoopopdracht via het menu 'Extra' de inkoopregels aanmaken.
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2.0.10.014
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 2536 

Het vinden van afbeeldingen is vereenvoudigd door middel van een zoekknop.

Wensalgemeen 2547 

Bij onderhoud van relaties, producten en personen zijn zoekvensters toegevoegd op hoofdniveau. De gekozen 

selectie wordt direct getoond in het hoofdvenster.

In de zoekvensters kan worden gezocht op (delen van) zoekcodes en hoofdcodes.

Wensalgemeen 2548 

De sneltoets voor zoekvensters (F12) werkt vanaf nu ook als het huidige venster in zoekmodus staat.

Wensalgemeen 2554 

Het is nu tevens mogelijk om in- en verkoopfacturen te verwijderen via de batch "Gegevens verwijderen" in het 

menu systeembeheer.

Issuefinancieel 2535 

De bezorgkosten werden niet altijd goed toegepast. Dit is aangepast.

Issuefinancieel 2558 

De performance van journaliseren is aanzienlijk verbeterd.

Wenspersoneel 2552 

Bij de zoekvensters van personeelstaken is een snelzoekfunctie toegevoegd.

Wenspersoneel 2555 

Het aantal contract- en ingeplande uren van een werknemer wordt vanaf nu onderin de weekplanning getoond.

Wensproduct 2569 

U kunt nu op de tab winkel bij producten aangeven of de specificatie moet worden overgezonden naar de kassa. 

Hiermee kan voorkomen worden dat nog niet complete informatie in de winkel terecht komt.

Wensproduct 2572 

Via de menu-optie 'Extra' heeft u de mogelijkheid om onderliggende productgegevens te kopiëren van een ander 

product. Zoals samenstellingen, kenmerken, specificatiegegevens.

Issue 7689specificatie 2265 

Men mag geen KWID aanzetten als er geen percentages beschikbaar zijn.

Issue 7969specificatie 2542 

Tijdens het verwerken van SpecsPlaza kreeg men de foutmelding:

truncation error: stringvalue with size 40 too large for destination with size 31. 

Dit is opgelost.

Wensspecificatie 2564 

De standaard ingrediëntenlijst van Specsplaza wordt nu ook ingelezen en verwerkt in de productingrediënten. 

Hierdoor ontstaat uniformiteit in de ingrediëntdeclaratie.

Projectspecificatie 2571 

U heeft nu de mogelijkheid om niet gebruikte ingrediënten te verwijderen.

Issueverkoop 2534 

Indien er delen van de naam van een contactpersoon onbekend waren werd er geen naam getoond in het veld 

contactpersoon in het venster voor verkoopopdrachten. Dit is aangepast.

Wensverkoop 2537 

Het aantal orders van een relatie op een dag wordt vanaf nu onderin het venster 'Opdracht (verkoop)' getoond.
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2.0.10.014
CallNote SoortModule

Wensverkoop 2538 

Het aantal lopende reclames voor een relatie op een dag wordt vanaf nu onderin het venster 'Opdracht (verkoop)' 

getoond.

Wensverkoop 2543 

De reeds ingegeven ordercodes zijn vanaf heden in een lijstje zichtbaar na ingave van relatie en ordertype. Nieuwe 

invoer in dit veld is natuurlijk ook gewoon mogelijk.

Toetsenbord navigatie gaat met [SHIFT] in combinatie met de cursortoetsen of [PageUp] en [PageDn]. Het lijstje 

kan zichtbaar worden gemaakt met [ALT]+[CursorDn].

Wensverkoop 2544 

Reclames worden vanaf nu direct zichtbaar als er ingave plaatsvindt via het snelinvoer gedeelte van 

verkoopopdrachten.

Wensverkoop 2545 

Een venster met lopende reclames voor de betreffende relatie kan worden opgeroepen via 'Extra | Reclame 

overzicht'. 

De sneltoets is [Ctrl] + [F11]. Met [Esc] kan dit venster weer direct worden gesloten.

Issueverkoop 2550 

Het aanmaken van relaties via opdracht verkoop leverde een foutmelding op. Dit is verholpen.

Wensverkoop 2553 

In verkoopopdrachten is het vanaf nu mogelijk om per dag of week vooruit of achteruit te springen.

Indien er nog geen relatie was opgeroepen worden alle opdrachten van de betreffende datum opgehaald, anders 

alleen de opdrachten van de betreffende relatie.

Wensvoorraad 2556 

In het venster 'Overzicht productvoorraden' kan vanaf nu ook gefilterd worden op bewerking of leverancier.

Issuewinkel 2551 

Het importeren van kassaldo duurde heel lang bij een database met veel historie. Dit is verholpen.

Issuewinkel 2560 

In bepaalde situaties kon een recursieve constraint optreden bij het bepalen van het winkelresultaat of het 

corrigeren van het bedrag "electronisch betaald". Dit is verholpen.

Wenswinkel 2565 

Vanaf kassa versie 8 is korting bij alle betaalwijzen toegestaan. U dient hiervoor systeeminstelling 'KS_8' aan te 

maken.

Issuewinkel 2567 

Indien in kassa correcties veel historie aanwezig is, kan het aanmaken van het winkelresultaat traag worden. Dit is 

verbeterd.

2.0.10.015
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 2573 

De upgrade procedure is verbeterd.
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2.0.11.016
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 2546 

Bij het openen van bedrijfsgegevens kon de melding "no prompts available to create menu odtp_code" optreden, 

indien men niet met ordertypes werkt. Dit is verholpen.

Projectalgemeen 2619 

In het venster 'Bedrijven' is het veld 'Update beleid' opgenomen. Via die veld bepaalt u de rechten voor het 

installeren van updates door gebruikers.

Wenspersoneel 2577 

In de weekplanning is nu zichtbaar of de planning wel of niet compleet definitief is.

Via het menu "Extra" is het mogelijk om vanuit de planning deze definitief of niet definitief te maken.

Wenspersoneel 2579 

In de weekplanning heeft u de mogelijkheid om via "Extra" een informatiescherm op te roepen met de totaal uren 

per dag.

Wenspersoneel 2580 

Indien gebruikers niet geautoriseerd zijn voor Personeel Salaris dan worden nu ook geen loonkosten getoond in de 

personeelsplanning week.

Issueproduct 2557 

De performance van de minimale besteding is verbeterd. Via het menu "Extra" kunt u de gewijzigde minimum 

besteding overnemen in bestaande verkoopopdrachten met ingang van een op te geven datum.

Wensrapportage 2587 

Met behulp van het nieuwe rapport "Notities verkoopopdrachten" in de map verkoop kunt u een overzicht van alle 

notities krijgen.

Wensrapportage 2599 

Met het nieuwe rapport "Kassabon derving overzicht" krijgt u een overzicht van alle bonnen welke betrekking 

hebben op derving (Breuk, proeven, etc.).

Issuespecificatie 2586 

De afkomst van specsplaza ingrediënten werd niet correct gezet. Dit is verholpen.

Wensspecificatie 2595 

De log info is verplaatst naar een apart tabblad.

Issue 8047specificatie 2604 

U kunt nu hetzelfde microbiologische kenmerk bij een product toevoegen met  verschillende momenten waarop de 

waarde is bepaald.

Issuespecificatie 2608 

De import van nieuwe Specsplaza gegevens leverde een foutmelding op. Dit is verholpen.

Wensspecificatie 2610 

U kunt nu ook sensorische en fysisch-chemische kenmerken vastleggen bij de productspecificatie. Deze gegevens 

worden eveneens ingelezen vanuit Specsplaza.

Projectsysteem 2591 

De voortgang van de totale conversieslag wordt vanaf nu onderin het scherm getoond.

Projectsysteem 2592 

Conversies konden ten onrechte worden afgevlagd als 'geslaagd'. Dit is verholpen. 

Het foutverslag werd wel altijd correct vastgelegd.

Issueverkoop 2594 

Bij het aanmaken van een nieuwe relatie via Extra in de verkoopopdracht werd de toegekende relatiecode niet 

overgenomen. Dit is verholpen.
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2.0.11.016
CallNote SoortModule

Wensverkoop 2597 

Als er in verkoopopdrachten gebruik gemaakt wordt van de nieuwe datumnavigatie en er worden geen records 

gevonden, wordt vanaf nu de zoekmodus automatisch afgesloten. U kunt direct met invoeren beginnen.

Wensverkoop 2598 

Als er in verkoopopdrachten gebruik gemaakt wordt van de nieuwe datumnavigatie wordt vanaf nu alleen de relatie 

opgehaald die al op het scherm stond.

Alle orders kunnen opgeroepen worden met [ALT+F3] of de bijbehorende knop op de knoppenbalk.

Issuevoorraad 2593 

Bij het afboeken van de voorraad vanuit de productie werd geen rekening gehouden met de handmatig ingevulde 

uitval. Dit is verholpen.

2.0.11.017
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 2623 

De conversie procedure is geoptimaliseerd.

Issuefinancieel 2620 

Het is nu mogelijk om een contantbon achteraf om te zetten naar een directe factuur.

Wensproduct 2615 

Met behulp van het nieuwe rapport "productanalyse" in de map product kunt u zien in welke producten een ander 

product (bv. een grondstof) voorkomt.

Projectsysteem 2618 

Onder 'Taken | Algemeen | Systeembeheer' is het venster 'Versies' opgenomen. Hier kunt u bepalen of een versie 

wordt vrijgegeven.

2.0.11.018
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 2628 

De volgorde van favorieten is aangepast. Deze worden nu op volgorde van de menu's getoond.

Issuefinancieel 2629 

Het journaliseren van subdebiteuren is versneld.

Issue 8063verkoop 2627 

Er kon een foutmelding ontstaan indien in verkoopopdrachten de invoerfunctionaliteit van het veld 'Product relatie' 

werd gewijzigd. Dit is opgelost.

2.0.11.019
CallNote SoortModule

Issueautorisatie 2631 

In build 20 waren rechten op een prijsview niet correct. Dit is hersteld.
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2.0.11.020
CallNote SoortModule

Projectautorisatie 2633 

Het wijzigen van de autorisatie van een rol is versneld. Deze wijzigingen dienen nu eerst te worden vastgelegd 

voordat de menu's aangepast kunnen worden.

Issueautorisatie 2636 

Er kon een foutmelding optreden bij het toevoegen van een nieuwe rol. Dit is verholpen.

Wensdatacom 2637 

Het is nu ook mogelijk om teksten van verkoopregels in te lezen via de XML import verkoop connector.

Wensrapportage 2638 

Via het rapport "Receptproductielijst (ordertype)" is het mogelijk om meerdere ordertypen bij elkaar getotaliseerd 

af te drukken.

2.0.12.021
CallNote SoortModule

Issue 8105algemeen 2642 

Bij diverse batches kwam een extra melding ivm het schrijven in het logboek. Dit is verholpen.

Wensalgemeen 2643 

In het logboek venster is een scrollbar toegevoegd.

Issuepersoneel 2650 

De looncategorie van een werknemer was verplicht. Dit is teruggedraaid.

Issueproduct 2647 

Bij het vernummeren van inkoopproducten kon een fout optreden inzake maximum voorraad. Dit is verholpen.

Wensproduct 2648 

Notities zijn toegevoegd op de tab 'Algemeen'.

Wensrelatie 2649 

Notities zijn toegevoegd op de tab 'Algemeen'.

Issuespecificatie 2645 

Het verwerken van E-nummers vanuit Specsplaza ging in specifieke situaties niet goed. Dit is verholpen.

Issuesysteem 2639 

De inlogprocedure kon in bepaalde gevallen een foutmelding geven. Dit is verholpen.

Wensverkoop 2644 

Het kopiëren van verkoopopdrachten is versneld.

Wensvoorraad 2652 

De methode van ingave van voorraad is vanaf nu instelbaar via de tab voorraad bij de bedrijfsinstellingen.
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2.0.12.022
CallNote SoortModule

Wensautorisatie 2673 

Op de tab 'Menu' in 'Rollen' is een knop toegevoegd die tonen voor de hele rol aanzet.

Projectexpeditie 2658 

In de module "Export logistiek Dispotool" is de optie om routes te exporteren toegevoegd.

Issue 8129financieel 2664 

Als gevolg van note 2620 werden directe facturen niet meer gejournaliseerd. Dit is verholpen.

Issuepersoneel 2676 

Het aanmaken van de loonstaten kon in specifieke situaties lang duren. Dit is verholpen.

Wensproduct 2657 

Op de tab voorraad kunnen de diverse hoeveelheden vanaf nu in de voorraadeenheid ingevuld worden.

Wensproduct 2661 

Op de tab 'Specificatie' worden vanaf nu ook als extra informatie de alba-kenmerken uit de samenstelling getoond.

Wensproduct 2665 

U heeft nu de mogelijkheid om binnen een product de samenstelling te kopiëren via het menu 'Extra'.

Wensproduct 2666 

Het is nu ook mogelijk de werkwijze van een product te kopiëren via de optie "Gegevens kopieren' in het menu 

'Extra'.

Projectproductie 2655 

Het aanmaken van de productiebatch is verder versneld.

Issueproductie 2674 

Indien deelproducten dubbel voorkomen in een samenstelling kon er een fout ontstaan bij het toevoegen van 

tekstregels. Dit is verholpen.

Wensrapportage 2583 

Nieuw rapport "Productanalyse" in de map producten waarbij getoond wordt in welke producten een grondstof 

voorkomt.

Wens 7848rapportage 2667 

In het rapport "omzetstatistiek relatie / product" is het nu mogelijk om een uitsplitsing per week te maken.

Issuespecificatie 2675 

Tijdens de import van SpecsPlaza wordt nu een zandloper getoond.

Issuevoorraad 2672 

De begin- of eindvoorraad werd altijd aangemaakt met de waarde '0'. Dit is aangepast.
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2.0.12.023
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 2683 

Er kon een rechtenprobleem ontstaan op de tabel 'Weekregel' tijdens het inloggen. Dit is verholpen.

Issueautorisatie 2684 

Het tellen van de gebruikers ging niet goed in combinatie met winkels. Dit is verholpen.

Issueproduct 2682 

De allergenen uit de standaard samenstelling werden niet altijd getoond. Dit is verholpen.

Issue 8154product 2694 

Tijdens het kopiëren van ingrediënten bij een product trad een foutmelding op i .v.m. een rechtenprobleem. Dit is 

verholpen.

Issuerapportage 2693 

Op de etiketten werd het totaal gewicht van de inhoud niet gedeeld door de verpakte hoeveelheid. Dit is verholpen.

Issuespecificatie 2689 

Wijzigen van een ingrediënt in de productspecificatie kon een recursieve constraint opleveren bij meerdere 

identieke ingrediëntomschrijvingen. Dit is verholpen.

Issuespecificatie 2690 

Producten die geïmporteerd waren via SpecsPlaza konden nog gewijzigd worden. Dit is niet meer toegestaan. 

Producten moeten door SpecsPlaza correct worden aangeleverd.

Issuespecificatie 2695 

Incomplete declaratie wordt aangezet bij een product indien percentages van ingrediënten ontbreken. Dit gebeurde 

ook indien alle percentages wel aanwezig waren, maar afgeschermd door de leverancier. Dit is verholpen.

Issuespecificatie 2696 

Bij het handmatig invoeren van een ingrediënt werd de ingrediëntcode vervangen indien het ingrediënt meerdere 

keren voorkomt met dezelfde omschrijving. Dit is gewijzigd. De ingegeven ingrediëntcode is nu leidend.

Issuesysteem 2692 

De zoekknop naar afbeeldingen zocht default op '*.txt'. Dit is verholpen.



Releasenotes
Afdruk: 9-8-2013 16:03:00 Pagina: 19 / 87 

2.0.13.024
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 2710 

De EG code voor rauwvleesverwerking is toegevoegd bij bedrijf en product.

Issueautorisatie 2720 

Het tellen van de gebruikers ging niet goed in combinatie met winkels. Dit is verholpen.

Issuecontactregistratie 2728 

Het zoekvenster naar verkoopopdrachten nam de referentie niet over naar de klacht. Dit is gerepareerd.

Wensfinancieel 2713 

In het zoekvenster voor crediteuren is snelzoeken toegevoegd. Tevens zijn een aantal overbodige velden 

verwijderd.

Wensfinancieel 2716 

Het zoekvenster voor inkoopbatches zoekt vanaf nu standaard op de leverancier van de inkoopfactuur. Tevens zijn 

een aantal overbodige velden verwijderd.

Wensfinancieel 2723 

U kunt nu in de reclames per dag aangeven of deze geldig is. De optie "periodiek" is hiermee vervallen.

Issue 8168inkoop 2717 

Bij het overnemen van een inkoopregel naar de factuur werden de decimalen niet meer meegenomen. Dit is 

verholpen.

Issueinkoop 2729 

Het zoekvenster naar inkoopbatches nam de referentie niet over bij de inkoopfactuur. Dit is gerepareerd.

Issue 8205personeel 2737 

Bij het controleren van de loonkosten tijdens het aanmaken van de loonstaten werden de uurloontoeslagen niet 

opnieuw gevuld. Dit is verholpen.

Wensproduct 2701 

Producten kunnen inactief gemaakt worden. Dit houdt in dat er een indicatie verschijnt in de zoekvensters en het 

product ook niet vanuit een zoekvenster gekozen kan worden. Handmatige invoer kan nog wel plaatsvinden.

Wensproduct 2707 

De productomschrijving is uitgebreid naar 50 posities.

Issuerapportage 2708 

Op de verkoopopdracht werd onterecht een TB-logo afgedrukt indien de relatie niet financieel is. Dit is verholpen.

Wensrelatie 2702 

Relaties kunnen inactief gemaakt worden. Dit houdt in dat er een indicatie verschijnt in de zoekvensters en de 

relatie ook niet vanuit een zoekvenster gekozen kan worden. Handmatige invoer kan nog wel plaatsvinden.

Issuerendement 2726 

Indien een verpakking niet op eindproduct niveau werd ingegeven, dan werden de verpakkingskosten niet 

overgenomen naar het hogere niveau. Dit is verholpen.

Issuerendement 2733 

Het rapport kostprijscalculatie toonde soms ook een tweede samenstelling. Dit is verholpen.

Wensspecificatie 2712 

De aantal-velden in afmetingen zijn uitgebreid met 1 decimaal achter de komma.

Wenssysteem 2697 

De zoekknop naar afbeeldingen zoekt vanaf nu alleen nog op ondersteunde formaten.

Issuesysteem 2698 

Indien het zoeken naar afbeeldingen werd geannuleerd werd de reeds aanwezige bestandsnaam gewist. Dit is 

verholpen.
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2.0.13.024
CallNote SoortModule

Wensverkoop 2703 

Het veld ordercode is uitgebreid van 15 naar 30 posities. Het notitieveld is uitgebreid van 150 naar 250 posities.

Issueverkoop 2718 

Het kon voorkomen dat de standaard ordercode bij het ingeven van een nieuwe verkoopopdracht niet op '0' stond. 

Dit is verholpen.

Issueverkoop 2725 

De tabvolgorde in verkoopopdrachten was onjuist. Dit is verholpen.

Wensverkoop 2732 

Afhankelijk van de systeeminstelling "WKBEST_GUI" wordt een winkelbestelscherm getoond. Indien deze 

instelling op "interfiliaal" wordt gezet dan worden de interfiliaal aantallen getoond en het werkelijk verkocht op 

basis van de kassaverkopen. In het andere geval wordt het werkelijk verkocht getoond op basis van de geleverde 

aantallen minus retouren en zijn er geen interfiliaal kolommen.

Issue 8196verkoop 2735 

Indien bij een bestelling één regel met '0' besteld werd ingegeven verdween de relatie niet meer van de bellijst. Dit 

is verholpen.

Issue 8195verkoop 2736 

Vanuit de gridbox van verkoopregels werd er na [Enter] niet altijd naar 'Product relatie' teruggesprongen. Dit is 

verbeterd.

Wenswinkel 2738 

Het ingeven van winkelreclame's kan u voor meerdere data en relaties tegelijk, Tevens kan per dag worden 

aangegeven of de reclame geldt.

2.0.14.025
CallNote SoortModule

Issuerapportage 2739 

De export rapporten naar Unit4 salaris werkten niet meer correct in versie 2.0. Dit is opgelost

Issuespecificatie 2743 

De voedingswaarde vocht/water werd ten onrechte verhoogd bij inbakverlies. Alle voedingswaarden worden hoger 

behalve vocht/water. Dit is opgelost door bij de voedingswaarde aan te geven welke water is. De voedingswaarde 

vocht/water neemt dan af bij inbakverlies.

2.0.14.026
CallNote SoortModule

Issue 8260financieel 2758 

Het boekstuknummer van het memoriaal voor Exact werd groter dan 8 posities. Hierdoor ontstonden dubbele 

nummers voor Exact, omdat de laatste positie verviel. Dit is verholpen.

Issueproduct 2759 

Tijdens het exporteren van de producten tbv etiketteren werden de alba kenmerken niet correct gevuld. Dit is 

verholpen.

Issuespecificatie 2757 

Geen rechten op de tabel OVZ_ALBA_PRODUCTOPBOUW. Dit is verholpen.

Issueverkoop 2751 

Bij het verwijderen van verkoopregels werd de melding "Cannot find constraint" getoond. Dit is verholpen.
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2.0.15.027
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 2764 

Onder help is de optie 'Naar de Marti-Orbak website' toegevoegd. Vanaf de geopende pagina kan TeamViewer 

worden opgestart.

Issuefinancieel 2760 

Export van facturen EDI met alleen retouren werkte niet. Dit is verholpen.

Issuefinancieel 2775 

Het aanmaken van de Fee facturen van RBS functioneerde niet meer. Dit is verholpen.

Issueinkoop 2763 

De export naar Civoba gaf een foutmelding op het logboek. Dit is verholpen.

Issueproduct 2766 

Tijdens het vernummeren kan een foutmelding optreden inzake het assortiment van een leverancier.

Dit is verholpen.

Wensrendement 2777 

Het veld 'Bruto winst percentage' is opgenomen op de tab 'Rendement' bij het product.

Issuespecificatie 2765 

Het gewichtsverschil in de productopbouw werd niet op '0' gezet indien de vochtfactor '0' was. Dit is aangepast.

Issuespecificatie 2767 

Het rapport 'Productingredienten' gaf een foutmelding met betrekking tot rechten. Dit is verholpen.

Issuespecificatie 2772 

De waarde en eenheid van microbiologische kenmerken werden niet meer overgenomen. Dit is hersteld.



Releasenotes
Afdruk: 9-8-2013 16:03:00 Pagina: 22 / 87 

2.0.15.028
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 2781 

Bij het zoeken naar afbeeldingen kon het voorkomen dat het pad naar de gedeelde folder niet werd gestript. 

Daardoor werd het plaatje niet getoond.

Dit is verholpen.

Issuedatacom 2782 

Import van prognoses (maatwerk 101) kwamen altijd binnen op besteld (dynamisch). Aangepast zodat prognose 

indicatie van de relatie wordt overgenomen.

Issuedatacom 2792 

Het importeren van tekstregels werkte niet correct indien met alternatieve productcodes werd gewerkt. Dit is 

verholpen.

Issuepersoneel 2793 

Bij het aanmaken van de loonstaten met controleren aan werden de uurloon toeslagen niet berekend. Dit is 

verholpen.

Wensproduct 2783 

Er is een nieuw ettiketten rapport "Productetiket TB pagina 3x4 Avery L7164" voor het afdrukken van Top Bakkers 

etikketen op A4-formaat.

Issueproduct 2796 

Het exporteren van productgegevens ten behoeve van etikettering gaf een foutmelding inzake het schrijven van het 

logboek. Dit is verholpen.

Issuerapportage 2778 

De rapporten "Verkoopwaarde assortimentsgroep" en "Verkoopwaarde omzetgroep" gaven een foutmelding bij 

opstarten. Dit is verholpen.

Wensrapportage 2785 

Aan het rapport Winkelresultaat is de kolom ‘kasmutaties’ toegevoegd.

Wensrapportage 2791 

In het rapport "Vakantie-uren registratie" heeft u nu ook de mogelijkheid om de opschrijfuren af te drukken.

Wensrapportage 2797 

In het nieuwe rapport "Overzicht ingangsdatum samenstelling" kunt u zien wanneer een samenstelling ingaat en 

eindigt.

Issuerendement 2780 

De grondstofkosten werden niet altijd van de juiste samenstelling berekend. Dit is verholpen.

Issuerendement 2800 

Het veld 'Bruto winst percentage' kon in bepaalde gevallen een foutmelding opleveren. Dit is verholpen.

Issuespecificatie 2784 

De berekening van gewichten van ingrediënten was niet correct indien de grondstof niet op basis van 1 kilo was. 

Dit is gerepareerd.

Issue 8214specificatie 2786 

Als bij een ingrediënt de optie 'Op etiket' veranderde gebeurde er niks met de declaratie. Dit is verholpen.

Issuespecificatie 2787 

Het importeren van levensovertuigingen via Specsplaza kon een foutmelding opleveren. Dit is opgelost.

Issuespecificatie 2790 

Bij gebruik van meerdere samenstellingen werd niet altijd de standaard samenstelling getoond in de declaratie. Dit 

is verholpen.
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2.0.15.028
CallNote SoortModule

Issuespecificatie 2801 

Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het berekenen van declaraties. Dit heeft voornamelijk 

gevolgen indien u met meerdere samenstellingen werkt.

Issuesysteem 2779 

De automatische conversies zijn verder verbeterd. Voorheen kon het in specifieke gevallen voorkomen dat de 

conversies niet werden geladen.

Wensverkoop 2798 

Er wordt vanaf nu een waarschuwing getoond indien een verkoopopdracht standaard niet gefactureerd wordt.

2.0.15.029
CallNote SoortModule

Wenscontactregistratie 2803 

Er is een nieuw venster voor contacten beschikbaar.

Issueproductie 2804 

De berekening van percentages in deelproducten ging niet altijd goed als er met percentages werd gewerkt. Dit is 

aangepast.

Wensrendement 2802 

De productkosten kunnen vanaf nu worden doorberekend naar bovenliggende producten. Dit gebeurt door bij de 

betreffende productkosten het nieuwe veld 'Doorberekenen' aan te vinken.

Deze nieuwe velden zijn ook opgenomen in de kostprijsrapporten.

2.0.15.030
CallNote SoortModule

Projectcontactregistratie 2807 

Het scherm "Contactregistratie" is verbeterd.

Issueexpeditie 2805 

De export naar PC-Data kon een foutmelding opleveren. Dit is verholpen.

Projectfinancieel 2806 

In de verpakkingsbelasting is de keuze voor primair en secundair tarief uitgeschakeld. Tevens is een xml import 

beschikbaar met de nieuwe tarieven.

2.0.16.031
CallNote SoortModule

Projectcontactregistratie 2814 

Aan de contactregistratie is de mogelijkheid voor het vastleggen van acties toegevoegd.

Issuedatacom 2809 

Ten behoeve van Top Bakkers zijn het 'ordernummer extern' en de 'referentie extern' uitgebreid naar 30 posities.

Issuedatacom 2812 

Indien het werkelijk verkocht op '0' uitkwam werd dit niet verstuurd naar de internet bestelmodule. Dit is aangepast.

Wenswinkel 2811 

De winkelreclames zijn uitgebreid met een tab "Log info" waarop u kunt zien wie en wanneer de reclame heeft 

gewijzigd.

2.0.17.032
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 2815 

De melding inzake het controleren van reclames verscheen niet meer bij het invoeren van een nieuwe reclame. Dit 

is verholpen.
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2.0.17.033
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 2817 

Bij het zoeken naar afbeeldingen kon het voorkomen dat het pad naar de gedeelde folder niet werd gestript. 

Daardoor werd het plaatje niet getoond.

Dit is verholpen.

Issuedatacom 2819 

Er is een aanpassing doorgevoerd in de import van TopBakkers.

Issuefinancieel 2818 

Reclames werden niet altijd gecontroleerd tijdens het factureren. Dit is gerepareerd.

2.0.18.034
CallNote SoortModule

Issueconnector 

winkelbestelling

2829 

In specifieke gevallen kon het voorkomen dat ORBAK2 werd afgesloten na het opstarten van het 

winkelbestelscherm. Dit is verholpen.

Issueconnector 

winkelbestelling

2831 

Een aantal vensters van het winkelbestelscherm toonden overbodige informatie. Dit is verbeterd.

Projectcontactregistratie 2821 

In het menu 'Taken | Contactregistratie' is het scherm "Openstaande klachten" toegevoegd.

Project 8050expeditie 2825 

U heeft nu de mogelijkheid om met emballage te werken. Per relatie kunt u deze optie aan of uit zetten op de tab 

'Expeditie'. In de verkoopopdracht wordt het aan de producteenheid gekoppelde emballage product toegevoegd. 

Het aantal wordt berekend op basis van de bij de producten ingegeven verhouding.

Issueexpeditie 2837 

De import van manco's vanuit Dispotool hield geen rekening met voorloopnullen in de relatiecode. Dit is 

verholpen.

Projectpersoneel 2822 

Voor relatie 101 is een maatwerk export gemaakt voor personeelsfacturen naar Afas.

Wensproduct 2824 

Het vernummeren van producten is aanzienlijk versneld.

Issuespecificatie 2826 

Als een product ge-KWID was kon bij de import van Specsplaza de declaratienaam verwijderd worden. Dit is 

aangepast.

Wensspecificatie 2832 

Op het tabblad 'Voedingswaarden' worden nu ook de voedingswaarden van de standaard samenstelling getoond.

Wensspecificatie 2834 

Indien er met meerdere samenstellingen werd gewerkt konden er teveel voedingswaarden of alba-kenmerken 

doorberekend worden. Dit is gerepareerd.

Issueverkoop 2830 

Tijdens de invoer van verkoopregels kon soms de volgende foutmelding verschijnen. 

'Fout:  De variabele "pdInvoer()" kan niet gevonden worden.'

Dit is verholpen.

Projectwinkel 2833 

Voor relatie 101 worden ook de personeelsaankopen vanuit de import kassa-omzet verwerkt in de 

afhaalopdrachten. De betalingswijze voor deze aankopen dient ingesteld te worden op "PERS_AANKOOP". 

Tevens dient de werknemer onder dezelfde code ook als debiteur aanwezig te zijn.
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2.0.18.035
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 2835 

Het opstarten van 'Help | Naar de Marti-Orbak website...' is verbeterd. Dit kon op bepaalde systemen erg lang 

duren.

Issuealgemeen 2847 

Tijdens de dagafsluiting werd er in het verwerkingsverslag geen melding gemaakt van het afronden van het 

vernummeren van producten en relaties. Dit is verbeterd.

Wensautorisatie 2846 

Om een sessie te beëindigen vanuit het venster 'Actieve gebruikers' is vanaf nu het standaard wachtwoord van 

gebruiker 'SYSTEEM' vereist.

Issueproduct 2838 

Het vernummeren van producten via de dagafsluiting werd niet uitgevoerd. Dit is verholpen.

Issueproductie 2845 

Indien het gewicht van een deelproduct werd verhoogd dan kon de melding "Het inbakverlies is groter dan de 

maximale hoeveelheid vocht. Controleer de verliespercentages van de samenstelling c.q. de droge stof percentages 

van de deelproducten." onterecht afgaan. Dit is verholpen.

Issuerendement 2843 

Onderliggende verpakkingskosten werden niet mee genomen naar bovenliggende producten. Dit is verholpen.

Projectspecificatie 2836 

Voor de verwerking van SpecsPlaza wordt vanaf nu gebruik gemaakt van een nieuw intern component.

Issueverkoop 2839 

Het aanmaken van de dynamische prognose via de dagafsluiting over meer dan 1 week functioneerde niet correct. 

Dit is verholpen.

Issueverkoop 2840 

Het aanmaken van de prognose via de dagafsluiting ging niet goed indien een relatie bij expeditie op niet leveren 

stond. Dit is verholpen.

Issuevoorraad 2842 

Het aantal van de basiseenheid kon vreemde aantallen geven indien de voorraadeenheid werd aangepast. Dit is 

verholpen.
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2.0.19.036
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 2852 

Het exporteren van inkoopfacturen leverde een foutmelding op als de omschrijving groter is dan 30 posities. De 

omschrijving is aangepast.

Wensproduct 2849 

De wijzigingsdatum en gebruiker worden nu vastgelegd bij de diverse subtypen van product.

Issuerelatie 2864 

Het vernummeren van relaties gaf in uitzonderlijke gevallen een foutmelding inzake een historische 

verkooopopdracht. Dit is verholpen.

Issuespecificatie 2850 

Indien er 100% van een ingredient in een product zat werd er een totaalpercentage van '<1' getoond. Dit is 

aangepast.

Wensspecificatie 2851 

Ingrediënten van een samenstelling die niet standaard is worden vanaf heden verwijderd.

Issuespecificatie 2853 

Producten met een incomplete declaratie konden in bepaalde gevallen een recursie veroorzaken indien ze werden 

toegevoegd aan een recept. Dit is verholpen.

Wensspecificatie 2859 

In de ingredienten van Specsplaza zijn groepen toegevoegd voor oa. aroma's en kruiden.

Wensspecificatie 2862 

Op de tab ingrediënten worden vanaf nu ook de overerfde ingrediënten van de standaard samenstelling getoond.

Issueverkoop 2848 

Tijdens het ingeven van verkoopopdrachten kon er in specifieke situaties een foutmelding ontstaan door regel 

VKRG_702Q. Dit is verholpen.

Issueverkoop 2855 

Het venster 'Reclame overzicht' toonde het vinkje 'Emballage berekenen'. Dit is verwijderd.

Wensverkoop 2861 

U kunt nu per relatie bepalen of de afleverbon volgens Top Bakkers layout moet worden afgedrukt.

Issueverkoop 2863 

Indien er prognoses worden aangemaakt worden verkoopregels overschreven als het aantal besteld '0' is en de 

prognose basis niet is bepaald (leeg is).

Als het de bedoeling is dat de prognose op '0' blijft staan bij het aanmaken van prognoses moet er dus expliciet 

worden aangegeven dat het een prognose betreft.

Verkoopregels met bestelde aantallen blijven intact.

Issuewinkel 2856 

Het handmatig invullen van "op rekening" in het winkelresultaat zonder overige betalingen leidde tot een 

recursieve constraint melding. Dit is verholpen.
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2.0.19.037
CallNote SoortModule

Issuedatacom 2867 

Er was geen relatie tussen het ordertype bij relatie datacommunicatie en de ordertypes. Hierdoor was het mogelijk 

om niet bestaande ordertypes te koppelen. Dit is verholpen.

Issuesysteem 2865 

Foutmeldingen op het aanmaken van reeds bestaande indexen werden niet altijd onderdrukt. Dit is aangepast.

Issuesysteem 2869 

De conversie van ingredientomschrijvingen kon een foutmelding opleveren indien met Cleijsen en de Lange werd 

gewerkt. Dit is verholpen.

Issueverkoop 2868 

Het aanmaken van dynamische prognoses functioneerde niet meer na een wijziging in versie 2.0.19.036. Dit is 

verholpen.

2.0.19.038
CallNote SoortModule

Issueproduct 2870 

Er kon een enorme foutmelding verschijnen indien een product werd gewijzigd of toegevoegd. Dit is verholpen.

Wensspecificatie 2872 

De voedingswaarden van de standaard samenstelling worden vanaf nu bij elkaar opgeteld. Tijdelijk is de verticale 

navigatiebalk uitgeschakeld. Met de pijltjestoetsen of de muis kan door het venster worden gewandeld.

Issuesysteem 2875 

Tijdens het aanmaken van indexen kon er een melding ontstaan inzake dubbele indexen. Dit is verholpen.

Issueverkoop 2874 

Tijdens het ingeven van verkoopopdrachten kon er nog steeds in specifieke situaties een foutmelding ontstaan door 

regel VKRG_702Q. Dit is verholpen.

Issueverkoop 2877 

In bepaalde gevallen kon bij het ingeven van verkoopregels de volgende melding ontstaan:

Fout: Cannot resolve all parameters in action "pd_code(:"pdInvoer()")"

Dit is verholpen.

Issueverkoop 2879 

Het opnieuw aanmaken van dynamische prognoses werkte niet altijd. Dit is verholpen.

2.0.19.039
CallNote SoortModule

Issuedatacom 2882 

De export van verkoopregels naar Sligro leverde een foutmelding op. Dit is verholpen.

Wensfinancieel 2883 

In het venster voor inkoopfacturen worden vanaf nu de factuurregels getoond na het invoeren van de inkoopbatch.

Issueproduct 2880 

Het vernummeren kon in bepaalde gevallen een recursieve constraint tot gevolg hebben. Dit is verholpen. 

Tevens is het vernummeren verder versneld.

Wensverkoop 2881 

Het aanmaken van prognoses is versneld.
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2.0.19.040
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 2885 

Het verwijderen van historie kon een foutmelding opleveren. Dit is verholpen.

Issuedatacom 2776 

De import van retouren, terwijl al gejournaliseerd is, blijft foutmelding geven. Dit is opgelost door een foutmelding 

vast te leggen in het import bestand.

2.0.19.041
CallNote SoortModule

Issueproductie 2887 

Het wijzigen van productieregels via bewerkingen gaat momenteel niet meer in de gridbox. Er zijn nieuwe velden 

opgenomen in het details gedeelte.

Wensrelatie 2890 

Het documenten venster schaalt nu mee indien het formaat wordt gewijzigd.

Issuesysteem 2889 

Indien ORBAK2 direct werd opgestart met een gebruiker en wachtwoord, bijvoorbeeld door een snelkoppeling, 

werd de controle op conversies niet uitgevoerd. Dit is verholpen.

Issueverkoop 2888 

Er is een controle toegevoegd op het verplaatsen van verkoopopdrachten naar een andere datum indien er al een 

gerelateerde productiebatch aanwezig is.

2.0.19.042
CallNote SoortModule

Wensfinancieel 2895 

De export van facturen naar Account View maakte geen gebruik van de tussenrekening memoriaal. Dit is aangepast.

Issueproductie 2893 

Het drogestof gewicht van verpakkingen werd meegerekend. Dit is verbeterd.

Issuespecificatie 2892 

De ingredientgroep moet niet automatisch gevuld worden indien de omschrijving van het ingredient gelijk is aan de 

groep.

Wensverkoop 2891 

Bij het ophalen van internetbestellingen wordt nu vooraf gecontroleerd of er nog een niet verwerkt bestand 

aanwezig is.

Na installatie van deze versie wordt de melding eenmalig getoond.

Wensvoorraad 2382 

Het is vanaf nu mogelijk om correcties in te geven bij de voorraad. Op deze wijze kunnen relatieve mutaties 

worden verwerkt.

Issuevoorraad 2894 

Het aanmaken van een voorraadbatch kon lang duren en een foutmelding opleveren na het verwijderen van historie 

en het vernummeren van een product. Dit is verholpen.
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2.0.19.043
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 2899 

'Onderhoud | Algemeen | Dagen' wordt vanaf nu standaard getoond vanaf het huidige jaar.

Issuefinancieel 2902 

Bij het verwijderen van inkoopfacturen werden ook factuurtotalen van verkoopfacturen verwijderd. Dit is 

verholpen.

Wensfinancieel 2904 

Bij het invoeren van reclameprijzen is een waarschuwing geplaatst, indien u geen of een nul prijs invult.

Issuespecificatie 2901 

De constraint melding PDSCFCT_403 kon ten onrechte afgaan als men een Specsplaza product koppelde. Dit is 

opgelost.

Issueverkoop 2903 

Indien het venster voor verkoopopdrachten in de zoekmodus stond en er werd via het zoekvenster een relatie 

gekozen kon het voorkomen dat er geen gegevens werden gevonden. Dit is verholpen.

2.0.20.044
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 2908 

De tabel RelatieReclamePrijs was niet aanwezig in de autorisatie. Hierdoor werden niet altijd reclames bepaald op 

de factuur indien de reclame later was ingevoerd dan de bestelling en niet gecontroleerd. Dit is verholpen.

Issuefinancieel 2909 

Het toevoegen van nieuwe reclames kon erg lang duren. Dit is versneld.

Wensvoorraad 2906 

De controle op optimale voorraad is verschoven naar het moment van vastleggen.

2.0.20.045
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 2911 

Ten behoeve van de snelheid dient het controleren van reclames nu te allen tijde uitgevoerd te worden via 

controleren. Hiervoor is een aparte knop op het reclamescherm gemaakt, welke rood wordt indien de reclame niet 

gecontroleerd is.

Issuespecificatie 2910 

Indien een voedingswaarde werd verwijderd bij een grondstof dan werd dit niet altijd doorgevoerd bij de producten 

waarin deze grondstof werd gebruikt. Dit is verbeterd.
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2.0.20.046
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 2916 

Bij locaties is de soort 'extern' hernoemd naar 'overig'.

Wenspersoneel 2917 

De soorten "Zwangerschapsverlof" en "Zorgverlof" zijn toegevoegd aan de personeelsplanning.

Issueproduct 2914 

De export naar Top Bakkers is teruggezet op ANSI. Bij de betreffende bakkerijen dient tevens de runtime minimaal 

op 7.1.2 geinstalleerd te zijn.

Wensrapportage 2918 

Het rapport "Kassa correctie overzicht" uit de map winkels is uitgebreid met een selectie op PLU code en positieve 

bedragen. Hierdoor wordt het mogelijk om bv. alle creditbonnen via PLU code BONCREDIT op te roepen.

Projectverkoop 2912 

Het bestandsverkeer voor EDI is aangepast naar een andere server.

Issueverkoop 2913 

Het kon onder bepaalde voorwaarden voorkomen dat tijdens de dagafsluiting de prognose niet werd aangemaakt. 

Dit is verholpen.

Projectvoorraad 2915 

Indien bij een locatie wordt aangegeven dat deze 'opslag' of 'overig' is wordt vanaf nu voorraad van deze locatie 

niet gebruikt in de productie.

Issuewinkel 2919 

Tijdens de dagafsluiting kon er in specifieke gevallen een fout optreden met pin correctie. Dit is verholpen.
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2.0.21.047
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 2923 

Via 'Help' kunt u vanaf nu naar de handleidingen sectie van de Marti-Orbak wiki. Deze optie is ook via de 

knoppenbalk beschikbaar.

Wensalgemeen 2924 

Het exporteren van EDI gegevens werd niet vastgelegd in het logboek. Dit is toegevoegd.

Wensalgemeen 2939 

U kunt nu in de bedrijfsgegevens uw IBAN code en de naam en de BIC code van uw bank invullen.

Projectcontactregistratie 2937 

Indien het e-mail adres van een werknemer bekend is kan er vanaf nu een mail verstuurd worden van een actie. 

Het systeem zal bij een nieuwe actie vragen of er een mail verzonden moet worden. Een mail kan handmatig 

(opnieuw) verzonden worden door het veld 'mail' op 'verzenden' te zetten.

De mail wordt verstuurd tijdens het vastleggen van de gegevens.

Hiervoor dienen de volgende systeeminstellingen aanwezig te zijn:

 

MAIL_FROM - Antwoord adres ('From') voor berichten *              

MAIL_CC - Controle adres (intern) voor berichten     

MAIL_SERVER - Servernaam of adres voor uitgaande berichten    

MAIL_USER - Username voor de server (wel aanmaken - alleen invullen bij authenticatie)       

MAIL_PASSWORD - Password voor de server (wel aanmaken - alleen invullen bij authenticatie)

* Antwoord adres ('From') voor berichten: gebruik hiervoor een algemeen adres (zoals info@.....) of een adres 

waaruit blijkt dat het een automatisch gegenereerd bericht is (zoals do_not_reply@....).

Wenscontactregistratie 2943 

In de klachtenlijst kunt u nu via de knop 'Details' of [ENTER] een detailscherm oproepen om de klacht bij te 

werken.

Wenspersoneel 2942 

Onder 'Taken | Personeel' is de optie 'Verjaardagen' toegevoegd. Hier worden de verjaardagen voor de komende 14 

dagen getoond.

Issueproduct 2944 

Het veld 'Producteenheid' op tabblad 'Voorraad' is vanaf nu verplicht.

Issueproductie 2929 

Bij wijzigingen op deelproducten, waarbij de samenstellingbepaling op handmatig staat, werden nog te veel 

wijzigingen doorgevoerd. Dit is aangepast. Hierdoor is het mogelijk om sneller een samenstelling te wijzigen door 

vooraf 'handmatig' in te stellen en achteraf 'dynamisch' weer aan te zetten.

Dit kan ook ineens voor een groep producten via 'Taken | Producten | Samenstellingbepaling productie wijzigen'.

Wensrapportage 2941 

De nieuwe velden in relaties, relatiegroepen en producten zijn toegevoegd in de overzichtsrapporten.

Wensspecificatie 2925 

Bij de ingrediënten zijn nieuwe velden van Specsplaza toegevoegd. Het betreft 'functie', 'diersoort', 

'bereidingswijze', 'biologisch' en 'kwalificatie'.

Issuespecificatie 2927 

De velden 'Code biologisch' en 'Code fabrikant' zijn uitgebreid ten behoeve van Specsplaza.

Issuespecificatie 2933 

Bij het verwerken van import producten van Specsplaza wordt nu alleen het aantal werkelijk te verwerken 

producten getoond. Dat wil zeggen producten welke actief, gevalideerd en niet verwerkt zijn.
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2.0.21.047
CallNote SoortModule

Issuespecificatie 2935 

Allergenen welke als "onbekend" door de leverancier werden doorgestuurd, werden als "aanwezig" in de 

bovenliggende producten vermeld. Dit is verholpen.

Issuesysteem 2922 

Note 2611 kon een foutmelding geven tijdens de conversie. Dit is verholpen.

Wensverkoop 2921 

De week na een feestdag werd er geen werkelijk verkocht getoond. Dit is aangepast.

Wenswinkel 2930 

In de map winkel is het nieuwe rapport "Kassa mixmatch overzicht" toegevoegd. Hierin heeft u per relatie per 

datum een overzicht van de gegeven mixmatch kortingen.

Wenswinkel 2932 

Aan de winkelreclames is een extra zoekcode toegevoegd. U kunt hierop nu ook via F12 zoeken.
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2.0.22.048
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 2950 

Via 'Help' kunt u vanaf nu naar de release notes sectie van de Marti-Orbak wiki.

Projectalgemeen 2952 

De speciale velden van Top Bakkers uit de systeeminstellingen zijn verplaatst naar Bedrijf, Koppelingen, Top 

Bakkers.

Projectalgemeen 2953 

De speciale velden van Specsplaza uit de systeeminstellingen zijn verplaatst naar Bedrijf, Specificatie.

Projectalgemeen 2954 

De speciale velden van contactregistratie uit de systeeminstellingen zijn verplaatst naar Bedrijf, Contactregistratie.

Wenscontactregistratie 2961 

Aan de acties is het veld 'Datum uitvoeren' toegevoegd. In het rapport 'Actie overzicht' kunt u nu ook sorteren op 

dit nieuwe veld. 

Tevens wordt de relatiegroep getoond in het scherm bij de adresgegevens.

Issuefinancieel 2971 

Indien een klant zowel staffel- als incassokorting heeft, werd het totaal bedrag exclusief btw niet correct berekend. 

Dit is verholpen.

Wensrapportage 2947 

In de map rendement is het rapport "Marge prijslijst - kostprijs" toegevoegd. Hiermee kunt u de marge zien van de 

prijzen op een prijslijst.

Issuerapportage 2948 

Het oproepen van rapportage met heel veel gegevens kan een geheugenprobleem opleveren. Voor de 

Omzetstatistiek product is hiervoor een apart rapport gemaakt dat gecomprimeerde gegevens uit een view ophaalt.

Mocht dit bij andere statistiek rapportage optreden dan dient dit gemeld te worden.

Issuerendement 2956 

De verpakkingenbelasting werd niet getoond in de kostprijsoverzichten. Dit is toegevoegd.

Wenssysteem 2965 

Het maximale aantal records wat ineens wordt opgehaald in zoekvensters is verhoogd naar 6500.

Wensverkoop 2963 

De mogelijkheden voor assortimentbeperking zijn uitgebreid. U kunt nu op ordertype niveau afwijken van de 

instelling bij de relatie.

Bij het ordertype heeft u drie opties:

- aangevinkt (waarde 'Y'); assortimentbeperking aan

- uitgevinkt (waarde 'N'); assortimentbeperking uit

- onbepaald (waarde 'null'); assortimentbeperking van de relatie is leidend

Issueverkoop 2967 

Het kon voorkomen dat de laatste wijzigingsdatum in de verkoopopdracht niet werd gevuld, nadat een lege order 

was aangemaakt. Tijdens het factureren wordt nu alsnog deze datum gevuld.

Issueverkoop 2968 

Het aanmaken van prognoses is in sommige situaties versneld.

Issuewinkel 2969 

De overige kosten van het winkelresultaat werden alleen bepaald tijdens het resultaat bepalen en niet invoer van 

correcties. Dit is verbeterd.
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2.0.23.049
CallNote SoortModule

Wensdatacom 2974 

De procedure van de import van EDI bestanden is versneld. Hiervoor dient wel de import batchfile aangepast te 

worden door een consultant. In de map edi_in dient een nieuwe map log aangemaakt te worden, waarnaar de 

logbestanden verplaatst dienen te worden.

Issueinkoop 2972 

Indien een product meerdere malen voorkomt bij dezelfde leverancier, dan werd de levertijd bepaald naar 

aanleiding van het eerste product in plaats van het product dat gekoppeld is aan de standaard leverancier. Dit is 

verbeterd.
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2.0.24.050
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 2975 

In 'Help | Info' is de printerinformatie van het huidige systeem en de huidige systeemgebruiker (windows account) 

opgenomen.

Issueautorisatie 2998 

Na het draaien van de autorisatie setup kon het voorkomen dat rechten op nieuwe tabellen niet waren toegekend. 

Dit is verholpen.

Issueconnector 

winkelbestelling

2985 

Het kon voorkomen dat het bestelscherm twee keer werd geopend. Dit is verholpen.

Wenscontactregistratie 2980 

De tekst en layout van de e-mail die via een actie wordt verzonden is aangepast.

Projectdatacom 3000 

Er is een nieuwe procedure voor de import van Top Bakkers. Om hier gebruik van te maken dient voorlopig de 

systeeminstelling 'TB_IMPORT_NW' aangemaakt te worden. Er hoeft geen waarde ingevuld te zijn.

Wensfinancieel 2994 

Er is nu ook een financiële koppeling met het boekhoudpakket Snelstart.

Wensinkoop 2983 

Bij het ingeven van de ontvangen goederen in de inkoopbatch kunt u nu ook het aantal geleverde colli invullen.

Wensrapportage 2995 

Het rapport 'Productieverbruik' toont de verbruikte hoeveelheid per grondstof vanuit de productiebatch. Met de 

optie 'details afdrukken' wordt per recept de verbruikte hoeveelheid van de grondstof getoond.

Issuerendement 2987 

De onderliggende indirecte kosten werden niet doorberekend als er geen indirecte kosten bij het product waren. Dit 

is verholpen.

Projectspecificatie 2990 

U kunt nu aan ingredienten teksten koppelen welke worden afgedrukt op het etiket en de specificatie. Dit in 

verband met de regeling voor de AZO-kleurstoffen.

Issuespecificatie 2993 

Soms werd bij een incomplete declaratie een verkeerd ingrediënt gekoppeld. dit is opgelost.

Projecttaakmanager 1245 

De Taakmanager is vanaf nu als service beschikbaar als onderdeel van de Rules Service.

Projecttaakmanager 2976 

Indien de Taakmanager niet kan printen omdat een printer niet beschikbaar is, staat in het verwerkingsverslag van 

de serveropdracht een opsomming van de beschikbare printers.

Issuetaakmanager 2996 

De time out controle werkte niet goed omdat de client sessie onterecht werd gevuld. Dit is verholpen. Tevens is de 

time out verlaagd naar 1 minuut.

Issuetaakmanager 2997 

Indien er corrupte data in serveropdrachten voorkwam kon het voorkomen dat er meerdere printopdrachten werden 

gestart. Dit is verbeterd.

Wensverkoop 2992 

U kunt nu per ordertype instellen of de bij de relatie opgegeven minimum besteding berekend moet worden.

Issuewinkel 2977 

Het zoeken in winkelreclames nam de gekozen waarde niet over van het zoekvenster. Dit is aangepast.

Issuewinkel 2978 

Bij een combinatie aanbieding was de melding op reclamegroep niet correct. Dit is verbeterd.
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2.0.24.050
CallNote SoortModule

Projectwinkel 2984 

In versie 8.0 van de Unit4 kassasoftware is bij functies geldafdracht toegevoegd. Met deze nieuwe functie wordt nu 

rekening gehouden in de bepaling van het winkelresultaat.

Wenswinkel 2999 

De winkelresultaten worden nu gesorteerd op nieuwste datum eerst.

Projectwinkel 3001 

U kunt nu bij de relatie op de tab winkel aangeven welke kassa software wordt gebruikt. Deze instelling wordt 

overgenomen in het winkelresultaat. Dit ter voorbereiding op de koppeling met Cash-it.

2.0.25.051
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3004 

In de assortimentregels is vanaf nu zichtbaar of een product inactief is.

Wenscontactregistratie 3006 

U kunt nu op de tab producten ook een aantal invullen t.b.v. rapportage.

Wensrapportage 3002 

Op de ingrediëntetiketten worden allergenen welke mogelijk via kruisbesmetting aanwezig zijn in het product niet 

meer afgedrukt. Dit is nl. niet verplicht.

Issuewinkel 3007 

In versie 2.0.24.050 werd het kasverschil niet meer berekend. Dit is verholpen.
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2.0.26.052
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3028 

Documenten kunnen nu ook aan producten en personen worden gekoppeld. Tevens kan er nu een omschrijving aan 

worden meegegeven.

Let op: er zit geen autorisatie op documenten.

Projectautorisatie 3012 

Het inloggen is voor gewone gebruikers aanzienlijk versneld. Hiervoor dient de nieuwe autorisatie setup gedraaid 

te worden.

Projectconnector 

winkelbestelling

1643 

De snelheid van het ingeven van bestellingen en het omschakelen naar de kassa is versneld.

Wensconnector 

winkelbestelling

3025 

Afhankelijk van de systeeminstelling 'WKBEST_GUI' wordt een ander winkelbestelscherm getoond.

 

Indien deze instelling op '3' wordt gezet dan wordt er een nieuwe layout gebruikt met een overzicht van 

verschillende aantallen van de vorige week. Instelling '2' laat interfiliaal kolommen zien.

Ook kan er per filiaal worden omgeschakeld naar het nieuwe scherm door bij de betreffende relatie een kenmerk op 

te nemen met code 'WKBST_NW'.

Wenscontactregistratie 3013 

Indien de waarde van systeeminstelling 'MAIL_CC' ingevuld is wordt deze gebruikt als extra adres in de cc van te 

verzenden e-mails. Op deze manier kan er altijd een controle mail naar een vast adres worden verstuurd.

Projectcontactregistratie 3015 

Het detailscherm van 'Openstaande klachten' is uitgebreid met meerdere tabbladen.

Issuedatacom 3020 

Bij de nieuwe methode voor het verwerken van EDI bestanden werd bij een afgesloten dag het eerste record toch 

ingelezen. Dit is verholpen.

Issueexpeditie 3033 

Het telefoonummer in de export naar PC Data wordt nu afgekapt op 15 posities.

Wensfinancieel 3008 

De creatiedatum wordt vanaf nu getoond op de tab 'Log' in het venster voor reclames.

Issuefinancieel 3010 

Tijdens de export van facturen naar Inversco kon een foutmelding onstaan bij gebruik van lange product 

omschrijvingen.

Dit is verholpen.

Projectfinancieel 3032 

Er zijn diverse versnellingen in reclames doorgevoerd.

Wensinkoop 3014 

Er is een controle toegevoegd op de volgende situatie: een inkoopfactuurregel moet gekoppeld zijn aan een 

inkoopopdracht.

Issueinkoop 3019 

Bij het aanmaken van inkoopbatches werden zoekvensters naar de standaard relaties getoond. Vanaf nu worden 

alleen relaties met inkoop eigenschappen getoond.

Wensinkoop 3034 

Het venster voor inkoopopdrachten is gewijzigd. Er is een nieuwe functie opgenomen onder 'Extra' om 

inkoopregels op nul te stellen. 

Functies zijn nu ook middels knoppen te starten.
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2.0.26.052
CallNote SoortModule

Projectorbase kassa 3016 

Er is een controle toegevoegd op de maximale grootte van het het kassanummer.

Issueproduct 3009 

Tijdens de export Inversco kon de volgende foutmelding ontstaan: Invalid SQL statement  in external set 

"PD_BESTAND_INVERSCO_EXPORT".

Dit is verholpen.

Projectproduct 3023 

De export t.b.v. IFS is uitgebreid met kenmerken en voedingswaarden.

Issueproductie 3024 

Voorraad van halffabrikaten werd niet automatisch afgeboekt indien gerealiseerde productie aantallen werden 

ingevoerd zonder geplande aantallen. Het systeem ging er van uit dat de halffabrikaten in dat geval ook werden 

geproduceerd. Nu worden deze van de voorraad afgeboekt indien mogelijk.

Wensrapportage 3021 

In de productspecificatie wordt het gewicht en de tolerantie uit de afmeting getoond indien gevuld. Als dit niet is 

gevuld of het product niet is gekoppeld aan een afmeting wordt het gewicht van het product zelf getoond.

Issuerapportage 3022 

In de Omzetstatistiek relatie product was de combinatie 'retouren afdrukken' 'Nee' en 'Uitsplitsen per week' 'Nee' 

niet mogelijk. Dit is verbeterd.

Issuerendement 3017 

Onderliggende directe kosten werden slechts van 1 niveau meegenomen. Dit is aangepast.

Wensspecificatie 3026 

In de zoekvensters van voedingswaarden is een zoekveld opgenomen.

Projectvoorraad 3011 

Het aanmaken van voorraad is versneld.

2.0.27.053
CallNote SoortModule

Projectproductie 3037 

Op de productietab van producten is het tabblad 'Productverkenner' opgenomen. Hier ziet u een overzicht van de 

opbouw en relaties van het betreffende product. De standaard samenstelling wordt vet getoond.

U kunt overal in de bomen klikken om direct naar het betreffende product te springen.

Wensrapportage 3036 

Het nieuwe rapport 'Laatste verkoopopdracht' in de map verkoop laat zien wanneer een klant voor het laatst besteld 

heeft in de geselecteerde periode.

2.0.28.054
CallNote SoortModule

Projectproductie 3038 

De productverkenner laat vanaf nu alleen tussenliggende samenstellingen zien als er meerdere zijn.

Projectspecificatie 3039 

Vanuit 'Onderhoud | Productspecificatie | Alba kenmerken' kan via de knop 'Productgegevens' bekeken worden wat 

de relatie is tussen alba kenmerken en producten.

Wensspecificatie 3042 

Grondstoffen van Specsplaza, welke niet meer bestaan en niet gekoppeld zijn worden nu verwijderd uit de 

importtabel na het inlezen. Gekoppelde producten krijgen de status 'Verwijderd'.
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2.0.29.055
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3049 

Met 'Record | Speciaal | Kopiëren werkblad' is het mogelijk om geselecteerde rijen van een werkblad naar 

bijvoorbeeld Excel te plakken.

Projectconnector 

winkelbestelling

3048 

De aantallen van het verkocht en geleverd van vorige week worden vanaf nu getotaliseerd over alle leveringen.

Dit is alleen van toepassing op het nieuwe bestelscherm.

Issuecontactregistratie 3045 

Als er geen contact voor een relatie was werden de adresgegevens niet getoond. Dit is verholpen.

Wensproduct 3044 

In het venster voor het importeren van producten wordt het veld met de ORBAK productcode in rood getoond 

indien de koppeling niet correct is.

Dit komt voor als een product niet actief of niet gevalideerd is.

Wensrapportage 3050 

Met het nieuwe rapport "Kassa controle op rekening" in de map winkel kunt u controleren of alle bonnen op 

rekening zijn verwerkt in de verkoopopdrachten.

Issuevoorraad 3043 

Bij handmatige productie opdrachten kon het voorkomen dat er teveel grondstoffen werden afgeboekt . Dit is 

verholpen.

2.0.30.056
CallNote SoortModule

Wenscontactregistratie 3052 

De medewerker wordt standaard gevuld bij het invoeren van een nieuw contact. Dit gebeurt nu na het invoeren van 

de datum.

Projectcontactregistratie 3055 

Het aantal openstaande klachten wordt vanaf nu getoond in het venster voor verkoopopdrachten.

Projectcontactregistratie 3056 

Vanuit een verkoopopdracht kan nu direct naar contacten van de betreffende relatie gesprongen worden. Dit gaat 

via 'Extra | Contacten van deze relatie' of {CTRL} + {F10} of via de knop die rechts staat op de knoppenbalk.

Beide vensters kunnen open blijven staan en er kan tussen geschakeld worden met {CTRL} + {Tab} of via het 

menu 'Venster'.

Wensrelatie 3057 

De tab 'Inkoopprijzen' van een relatie is op diverse punten verbeterd.

Issueverkoop 3053 

Indien de datum of relatie van een verkoopoppdracht wordt gewijzigd worden reclames opnieuw bepaald.
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2.0.31.057
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3060 

Bepaalde conversie notes konden een foutmelding geven in verband met het niet kunnen wijzigen van Cash-it 

velden. Dit is verholpen.

Issuefinancieel 3058 

De export Exact kon een foutmelding geven. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3059 

Het aanmaken van een nieuwe winkel (relatie) kon erg lang duren. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3062 

In de view voor Cash-it producten zijn extra velden opgenomen.

2.0.32.058
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 3067 

De verwijzingen onder 'Help' naar de wiki zijn aangepast. De nieuwe pagina's worden nu geopend.

Issuefinancieel 3063 

Het exporteren van EDI desadv was niet mogelijk indien niet met orderfacturen wordt gewerkt. Dit is opgelost door 

de systeeminstelling 'EDI_FT' toe te voegen met de waarde 'N'.

Issuefinancieel 3069 

Onder specifieke gevallen kon het voorkomen dat de basisprijzen niet werden getoond in 'Onderhoud Prijzen'. Dit 

is verholpen.

Wensrapportage 3065 

Bij het rapport "Controle ontvangst goederen" is de selectie toegevoegd om alleen backorders af te drukken.

Wensrapportage 3066 

In de afleverbon rapporten is de selectie "Sorteren per assortimentsgroep" gewijzigd in "Sortering". Er kan nu 

gekozen worden voor 'Product', 'Assortimentsgroep' en 'Regelnummer'. Sorteren op regelnummer is aangemaakt 

voor MUM-klanten van Top Bakkers.

De afleverbon rapporten dienen na installatie gecontroleerd te worden. Dit levert in het afdrukschema de ongeldige 

parameter 'Sorteren per assortimentsgroep' op. Indien deze parameter op Ja stond, dan dient de nieuwe parameter 

'Sortering' op Assortimentsgroep te worden gezet. Standaard staat deze op Product.

Issuespecificatie 3071 

Het percentage van de voedingswaarde vocht werd alleen juist berekend op het niveau waarop het inbakverlies is 

ingevuld. Op hogere niveau's werd het percentage getoond zonder rekening te houden met het inbakverlies op het 

lagere niveau. Dit probleem is verholpen.

Issuespecificatie 3073 

Indien een leverancier bij de droge stof op Specsplaza geen getal invult, wordt door Orbak een percentage van 

99,99 ingevuld. Hier kunt op op zoeken en handmatig het juiste percentage invullen. Bij een nieuwe import van 

Specsplaza werd het handmatig ingevulde percentage weer overschreven. Dit is gewijzigd. Het percentage wordt nu 

alleen overschreven indien dit geen 99,99 is. Dat betekent nl. dat de leverancier een correct percentage heeft 

ingevuld dat overgenomen dient te worden.

Projectwinkel 3074 

Ten behoeve van de koppeling met Cash-it zijn diverse tabellen toegevoegd. In het menu Taken -> Winkel kunt u 

de status en de transacties terug vinden.

Projectwinkel 3075 

In het scherm van het mix match systeem (Cash-it) is een tabblad toegevoegd waarop de reclame's van alle 

tabbladen op volgorde worden getoond.
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2.0.33.059
CallNote SoortModule

Projectconnector 

winkelbestelling

3077 

Indien de code 'WKBEST_AC' wordt opgenomen in de systeeminstellingen wordt autocommit geforceerd voor 

winkels.

Een waarde is niet nodig.

2.0.34.060
CallNote SoortModule

Wensverkoop 3080 

Export van maatwerk FIL.DAT voor relatie 39.

Projectwinkel 3079 

Ten behoeve van de Cash-it koppeling zijn wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot prijzen. Vanaf nu wordt de 

adviesprijs in plaats van de factuurprijs overgezet.

Wenswinkel 3082 

U kunt nu voor de reclamegroep in Cash-it een ander mix match systeem kiezen.

2.0.34.061
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 3087 

In het xml-export bestand met reclameprijzen stond geen header. Dit is verholpen.

Wensproduct 3085 

Bij de export van etiketgegevens worden nu alleen nog de aanwezige allergenen aangemaakt.

Projectwinkel 3084 

De Cash-it status wordt vanaf nu gesorteerd op nummer.

Issuewinkel 3086 

De winkelomzet per uur werd nog niet berekend voor Cash-it. Dit is opgelost.

2.0.35.062
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3090 

Slimzoeken werd niet actief indien [F2] werd gebruikt en de focus stond niet in een kolom maar bijvoorbeeld op 

een tab of in de productverkenner. Dit is verbeterd.

Wensautorisatie 3093 

U kunt nu bij de rol alle onderdelen via een knop in één keer toevoegen.

Issueproductie 3092 

In zeer specifieke gevallen kon het aanmaken van een productiebatch lang duren. Dit is versneld.

Projectverkoop 3089 

Maatwerk voor relatie 67 inzake het omzetten van onjuiste EDI verkoopopdrachten.

Issueverkoop 3091 

Het aanmaken van reclames vanuit de verkoopopdracht via 'Extra' functioneerde niet correct. Dit is verholpen.
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2.0.36.063
CallNote SoortModule

Wensproduct 3096 

Bij het product is een extra tabblad toegevoegd waarop de assortimenten staan waarin het product aanwezig is.

Wensverkoop 3094 

Voor relatie 287 is de optie gemaakt om de afleverbonnen per ordercode te kunnen afdrukken.

Wensverkoop 3101 

In het scherm "omzetten verkoopopdracht" is het ingeven van de creatiedatum gesplitst in twee velden voor de 

datum en tijd.

Projectwinkel 3097 

In de koppeling naar Cash-it zijn de productbeschrijvingen en allergiekenmerken opgenomen. Hierdoor wordt 

stickerinformatie beschikbaar op de kassa.

Projectwinkel 3099 

In de koppeling naar Cash-it worden producten nu alleen nog meegenomen in het geval van wijzigingen.

Projectwinkel 3100 

In de koppeling naar Cash-it worden prijzen nu alleen nog meegenomen in het geval van wijzigingen.

2.0.36.064
CallNote SoortModule

Wensrapportage 3103 

Aan het rapport 'overzicht productspecificatie wijzigingen' is ook de afkomst van een grondstof toegevoegd.

Issuewinkel 3102 

Het berekenen van het winkelresultaat voor een winkel met Cash-it en meerdere kassa's werkte niet correct. Dit is 

verholpen.

Projectwinkel 3104 

In de koppeling naar Cash-it worden nu ook subprijslijsten meegenomen.

2.0.37.065
CallNote SoortModule

Wenscontactregistratie 3108 

U kunt nu per afdeling een afdelingshoofd koppelen. Hierdoor is het mogelijk om klachten vanaf een bepaalde 

urgentie automatisch naar het afdelingshoofd te mailen. In de bedrijfsgegevens vult u in vanaf welke urgentie 

gemaild moet worden.

Wensdatacom 3111 

Indien u in een assortiment voor een relatie met datacommunicatie het vinkje "assortiment tonen" uitzet, dan wordt 

het product nu ook op internet niet meer getoond. U dient uiteraard wel eerst de wijziging naar internet te versturen.

Wensrapportage 3110 

In de map winkel is het rapport "Cash-it afrekenoverzicht" toegevoegd. Hiermee heeft u een overzicht van de 

omzet, klanten en betaalwijzen van de winkels die met Cash-it werken.

Wensverkoop 3113 

Vanuit de verkoopopdracht heeft u nu ook de mogelijkheid om vanuit het menu "Extra" de factuur opnieuw aan te 

maken met het controleren van prijzen en factuurgegevens.

Issuewinkel 3109 

Het bepalen van de verkochte aantallen van Cash-it hield geen rekening met de verdichtingsfactor van het 

winkelproduct. Dit is verholpen.

Projectwinkel 3112 

Derving vanuit Cash-it wordt nu ook verwerkt in de winkelverkopen. Deze functie is echter pas beschikbaar in de 

nieuwe versie van Cash-it.
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2.0.38.066
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 2401 

Het is nu mogelijk om rapporten te mailen naar relaties. U dient een afdrukschema aan te maken met de rapporten 

die u wilt mailen, bv. facturen of afleverbonnen. 

Rapporten waarin geen selectie op relatie aanwezig is kunt u niet automatisch via het afdrukschema mailen.

Per relatie kunt u op het nieuwe tabblad 'Rapport instellingen' per rapport instellen naar wie dit gemaild moet 

worden.

De volgende systeeminstellingen dienen aangemaakt te worden om te kunnen mailen:

MAIL_FROM - Antwoord adres ('From') voor berichten

MAIL_CC - Controle adres (intern) voor berichten 

MAIL_SERVER - Mailserver voor uitgaande berichten

MAIL_USER - Username voor de server (waarde mag leeg zijn)

MAIL_PASSWORD - Password voor de server (waarde mag leeg zijn)

Via Taken -> Algemeen -> Afdrukschema mailen kunt de rapporten versturen.

Wensfinancieel 3117 

Bij de factuurdebiteur kunt u aangeven of u de factuur op papier afdrukt, mailt of beide opties wilt toepassen. Bij 

het afdrukken van de facturen geeft u aan voor welke optie de afdruk is. Alleen de debiteuren met de gekozen 

afdruk worden getoond om te printen of te mailen.

Issueproduct 3125 

De velden 'Omschrijving' op tabblad 'Productverhoudingen' waren invulbaar. Dit kon een crash tot gevolg hebben. 

Deze velden zijn nu afgeschermd.

Wensrapportage 3114 

In de map financieel is het nieuwe rapport "Prijsgroep overzicht" toegevoegd.

Wensrapportage 3120 

Aan de factuurrapporten is de vraag "Soort afdruk" toegevoegd. Standaard staat deze op 'Papier'. Ten behoeve van 

de nieuwe optie afdrukschema mailen kan echter ook gekozen worden voor 'Mail' of 'Beide'. Dit om te voorkomen 

dat elke klant met een e-mail adres automatisch de factuur gemaild krijgt.

Na installatie dienen de factuurrapporten opnieuw gecontroleerd te worden!

Wenssysteem 3122 

De melding 'Ongeldig wachtwoord' kon verschijnen indien er een verkeerde gebruiker werd ingegeven. Deze 

melding is aangepast.

Wenssysteem 3123 

De 'Verwerk' knoppen van batches zijn hernoemd naar 'Start'. Tevens zijn de invoervelden uitgelijnd.

Issuewinkel 3124 

Op tabblad 'Kassa autorisatie' kon het voorkomen dat de kolommen profiel en omschrijving van plaats 

verwisselden. Dit is verholpen.
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2.0.39.067
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3127 

De menu opties om informatie via het internet op te halen zijn gewijzigd. Via 'Help' kan nu direct de Marti-Orbak 

wiki worden geopend of de laatste releasenotes.

Projectalgemeen 3135 

Afdrukschema's mailen houdt vanaf nu rekening met de instellingen van de gekoppelde printer.

Wensfinancieel 3134 

U kunt nu ook bij leveranciers een staffelkorting ingeven welke wordt verwerkt in de inkoopfacturen.

Issuerendement 3128 

Indien bij een product inkoop werd aangezet en daarna de verpakking verwijderd, dan werden de 

verpakkingskosten niet leeg gemaakt. Dit is verholpen.

Wensspecificatie 3133 

Het is nu mogelijk om per product bepaalde ingrediënten te onderdrukken voor de ingrediëntomschrijving.

2.0.39.068
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 3143 

Indien u gebruik maakt van herberekening retour en geen debiteuren boeking dan werd de herberekening niet tegen 

geboekt. Er kwam dan een bedrag afrondingsverschil in de journaalpost te staan. Dit is verholpen. U dient wel een 

in uw journaalschema's de optie "Totaal herberekening retour" toe te voegen met een grootboekrekening.

Wensrapportage 3139 

Het skal-nummer wordt nu afgedrukt op de factureren en afleverbonnen.

Issuerelatie 3141 

Tijdens het vernummeren van relaties kon er een foutmelding optreden inzake dagen waarop niet beleverd mag 

worden. Dit is verholpen.

Projectrelatie 3144 

U heeft nu de mogelijkheid om relaties te exporteren naar XML-bestanden.

Issuespecificatie 2747 

De berekening van vochtverlies was niet correct, indien meer vocht dan al het water verloren ging. Dit is verholpen.

Wensspecificatie 3140 

Ingrediënten die tijdens het productieproces uit het product verdwijnen kunnen vanaf nu onderdrukt worden op het 

etiket. Dit kan ingesteld worden op het betreffende niveau op het tabblad 'Ingrediënten' bij de specificatie van een 

product.

Bij 'Ingrediënten van de standaard samenstelling' kunt u het veld 'Onderdrukken' aanvinken indien van toepassing.

Issueverkoop 3137 

In het venster voor verkoopopdrachten stonden de datumvelden te ver uitgelijnd. Dit is verbeterd.

Issuevoorraad 3138 

In het venster voor voorraad stonden diverse velden te ver uitgelijnd. Dit is verbeterd.

Issuewinkel 3142 

De afronding bij de kassa dagtelling vanuit Cash-it wordt nu geboekt als kasmutatie.
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2.0.39.069
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 3146 

De bestanden die zijn gebruikt voor het mailen van rapporten worden nu na twee weken verwijderd.

Projectalgemeen 3147 

Indien het mailen van rapporten niet direct slaagt wordt er nog een uur geprobeerd de berichten alsnog te 

verzenden.

Issuecontactregistratie 3149 

Indien er geen afdelingshoofd met e-mail adres aanwezig is, dan kon de melding na het invoeren van een klacht niet 

worden weggeklikt. Dit is verholpen.

Wenscontactregistratie 3151 

Tijdens het invoeren van tekst kan standaard geen [Enter] worden gebruikt. Om dit toch mogelijk te maken en de 

invoer makkelijker te maken zijn deze velden nu te openen met de teksteditor.

Issuedatacom 3150 

Er is een aanpassing doorgevoerd in de import van Top Bakkers via de FTP-site. Vanaf deze versie is het mogelijk 

om orders direct bij Top Bakkers op te halen. Om dit te activeren kunt u contact opnemen met een klantbegeleider.

Wensrapportage 3153 

Bij het overzicht "Relatieprijzen assortiment" kunt u er nu  ook voor kiezen om de alternatieve productcodes af te 

drukken.

Issuespecificatie 3148 

In sommige gevallen kon een foutmelding optreden op de voedingswaarde bij het aanpassen van een samenstelling 

naar eindgewicht inhoud. Dit is verholpen.

Wenstaakmanager 3145 

Er is een taak toegevoegd om automatisch het logboek op te schonen. Afhankelijk van de prioriteit van een 

logboekregel kunnen deze nu tijdens de dagafsluiting worden verwijderd.

De taak 'Logboek opschonen' kunt u toevoegen in het venster 'Bedrijven' op tabblad 'Algemeen'.

Projectverkoop 3152 

Er is nu ook een optie om de verkoopregels naar PC Data te exporteren met de routekenmerken. Let op! Alleen de 

orders van relaties met de geselecteerde kenmerken worden geëxporteerd. Deze export is altijd met prijzen.
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2.0.40.070
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3156 

De status van backups wordt vanaf nu gecontroleerd in ORBAK2. Als er een probleem is geconstateerd wordt er 

een waarschuwing getoond tijdens het inloggen. 

Indien er gedurende een week geen correcte backup is gemaakt wordt na het inloggen automatisch een venster 

getoond met de backup historie.

Dit venster is ook op te roepen via [Taken | Algemeen | Systeembeheer | Backup historie].

ORBASE regelt voor u automatisch de lokale backup. U dient echter te allen tijde zelf zorg te dragen voor een 

externe backup!

Projectalgemeen 3170 

De bestandsnaam voor het automatisch verzenden van email is uitgebreid. Bij lange rapportnamen kon het 

voorkomen dat emails niet werden verzonden.

Issuedatacom 3105 

Het importeren van teksten bij een ordercode werkte niet altijd correct. Dit is verholpen.

Wensfinancieel 3161 

U kunt nu bij de factuurdebiteur en factuurcrediteur ook het aantal vervaldagen van de factuur opgeven ten behoeve 

van de export naar uw financiële pakket. Tot nu toe kon u dit alleen op bedrijfsniveau instellen.

Wensfinancieel 3168 

U heeft nu bij de inkoopfactuur de mogelijkheid om deze via het menu 'Extra' af te drukken. Bij bedrijf kunt u op 

de tab 'financieel' het afdrukschema voor de inkoopfactuur invullen.

Wensproduct 3169 

In de export van producten t.b.v. Cikam kwam drie maal de kop 'omschrijving' voor. De omschrijving voor het 

consumentenadvies is gewijzigd in 'csmtav_omschrijving' en de omschrijving voor het bewaaradvies in 

'bwav_omschrijving'.

Wensrapportage 3157 

In het rapport "Product allergenen matrix" kunt u nu ook kiezen voor alleen de allergenen uit de EU-richtlijn.

Wensspecificatie 3159 

U kunt nu bij de bedrijfsgegevens op de tab specificatie aangeven of u KWID percentages wilt afronden. Let op! 

Indien u dit wijzigt worden alle percentages opnieuw berekend. Dit kan geruime tijd duren.

Issuespecificatie 3164 

De volgorde van ingrediënten wordt nu bepaald op volgorde van bereidingswijze, dus zonder rekening te houden 

met inbakverlies. De overige waarden (oa. kwid, voedingswaarden) blijven bepaald op netto waarden in het 

eindproduct.

Issuespecificatie 3166 

Na een import van Specsplaza werden onderdrukte ingrediënten weer opgenomen in de specificatie. Dit is 

verholpen.

Wensspecificatie 3173 

U kunt nu op de tab specificatie in de bedrijfsgegevens een biologische term opgeven. Deze term wordt achter 

ingrediëntnaam geplakt indien het vinkje biologisch aan staat. Geldige termen zijn oa. biologisch, ecologisch, bio, 

eko en organic.

Wenssysteem 3155 

De melding die wordt getoond indien de verbinding met de database wordt verbroken is verbeterd.

Wensverkoop 3162 

U kunt nu de orderwaarde van een verkoopopdracht via Extra oproepen. Allereerst worden de factuurregels van 

deze order aangemaakt en de prijzen bepaald, daarna wordt de factuurwaarde ex. btw en de advieswaarde incl. btw 

getoond. Via Ctrl F9 kunt u deze actie direct uitvoeren.
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2.0.41.071
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3194 

Bij het oproepen van de verkoopopdrachten vanuit de klacht worden nu alleen de opdrachten van de laatste drie 

maanden getoond.

Projectalgemeen 3195 

U heeft nu de mogelijkheid om standaard procedures vast te leggen met verschillende uit te voeren stappen. Een 

standaardprocedure kunt u opnemen in een procedureschema waarbij e-mails verzonden kunnen worden naar de 

werknemers die een stap moeten uitvoeren c.q. controleren.

Wensalgemeen 3197 

U kunt nu bij het afdrukschema aangeven of deze geprint of gemaild mogen worden. Bij het afdrukken / mailen van 

het schema wordt hier op gecontroleerd en een waarschuwing getoond als het schema niet aan de waarde voldoet.

Issueconnector 

winkelbestelling

3179 

Op het winkelbeststelscherm waren de knoppen verschoven. Dit is gerepareerd.

Issueconnector 

winkelbestelling

3193 

Het interfiliaal werd niet altijd direct zichtbaar na wijzigingen. Dit is verbeterd.

Issuedatacom 3175 

Indien bij het importeren van EDI orders een onbekende EAN-code werd doorgestuurd, dan werd dit niet als 

foutmelding vastgelegd. Dit is verholpen.

Issuedatacom 3190 

Er is een aanpassing gedaan in de  XML import van Top Bakkers. Notities langer dan 250 tekens worden afgekapt.

Issuefinancieel 3186 

Bij het verwijderen van verkoopopdrachten via "Verwijderen gegevens" werden in sommige situaties ook 

factuurregels verwijderd die niet verwijderd moesten worden. Dit is verholpen.

Wensinkoop 3178 

Het is nu mogelijk om in de bedrijfsgegevens op de tab Inkoop aan te geven dat er niet met backorders wordt 

gewerkt.

Projectinkoop 3181 

Klant 39 heeft nu de mogelijkheid om vanuit de inkoopbatch een pro-forma inkoopfactuur aan te maken.

Wensinkoop 3182 

Bij de inkoopfactuur heeft u via 'Extra' nu de mogelijkheid om de factuur af te drukken. Hiervoor dient u wel een 

afdrukschema te maken met het rapport 'Inkoopfactuur' op volgnummer 1. Dit afdrukschema kunt u koppelen op de 

tab financieel in de bedrijfsgegevens.

Issueproductie 3198 

Indien een grondstof dubbel werd opgenomen in een samenstelling kwam deze niet juist in de productopbouw. Dit 

is verholpen.

Wensspecificatie 3191 

Na de import van Specsplaza producten wordt direct gevraagd om de gewijzigde producten te verwerken.

Issuespecificatie 3192 

De biologische term werd nog niet altijd doorgevoerd in de ingrediëntomschrijving. Dit is verholpen.

Issuesysteem 3174 

Het verwijderen van historische verkoopopdrachten kon een foutmelding opleveren indien er feestdagen verwijderd 

werden. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3176 

De omzet van producten met een gewichtartikel werd onjuist berekend bij winkels met Cash-it. Dit is verholpen.

Projectwinkel 3185 

De rapporten uit Cash-it worden nu overgezet naar Orbak en kunnen in Orbak worden gekoppeld aan het product.
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2.0.41.071
CallNote SoortModule

Projectwinkel 3187 

Het verwerken van Cash-it Transacties op rekening is nu ook mogelijk. U dient wel minimaal versie 2.04m van 

Cash-it te installeren.

2.0.41.072
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3201 

Aan het scherm "Openstaande stappen" zijn de kenmerken toegevoegd. Tevens staan de actie en beschrijving nu 

uitgebreid onder in het scherm.

Tevens is nu het rapport "Standaard procedures" beschikbaar.

Wensrapportage 3199 

Nieuw statistiek rapport "Omzetstatistiek relatie factuurtekst" waarmee u de omzet van de factuurteksten kunt 

opvragen.

Issuerelatie 3202 

De export procedure van relaties naar XML is herschreven, zodat deze nu ook vanuit een DOS-batch file 

uitgevoerd kan worden.

Issuesysteem 3200 

Indien er werd ingelogd met een snelkoppeling die de gebruikersgegevens bevatte werd er geen waarschuwing 

getoond als de licentie onjuist was. Dit is verholpen.

2.0.42.073
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3211 

U kunt nu bij een procedure een beheerder opgeven. Tevens kunt u aangeven of de beheerder een mail dient te 

ontvangen als de procedure volledig is uitgevoerd en gecontroleerd.

Issuealgemeen 3212 

Het importeren van de inkoop XML bestanden is aangepast voor verwerking vanuit een batch-file.

Wensverkoop 3206 

U heeft nu ook de mogelijkheid om vanuit de verkoopopdracht de afleverbon en de directe factuur te mailen.

Wenswinkel 3203 

Nieuw rapport 'Cash-it controle op rekening' in de map winkels waarmee u kunt controleren of alle bonnen op 

rekening in Orbak2 zijn verwerkt.

Wenswinkel 3204 

Nieuw rapport 'Cash-it kengetallen werknemer' in de map winkels waarmee u per werknemer de omzet, aantal 

klanten en gemiddelde besteding kunt zien.

Issuewinkel 3205 

Tijdens het vernummeren werden nieuwe ID's voor Cash-it gegenereerd, waardoor producten dubbel in Bake-it 

voorkomen. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3208 

Het bepalen van winkelresultaten van Cash-it winkels werd traag bij veel data. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3209 

De omzetberekening voor gewichtsartikelen van Cash-it was niet correct in de winkelverkopen. Dit is verbeterd.
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2.0.42.074
CallNote SoortModule

Wensfinancieel 3213 

Het exporteren van de facturen naar Top Bakkers maakt nu ook melding van de specifieke ordercodes "ACTIE", 

"CALAMITEIT" en "MAATWERK" in het bestand.

Wenswinkel 3214 

Voor relatie 101 is een speciale optie toegevoegd voor het verwerken van personeelsaankopen via de Unit4 kassa.

2.0.42.075
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3216 

Indien er bij een procedurestap geen controle medewerker is ingegeven wordt deze stap nu automatisch als 

gecontroleerd beschouwd zodra de stap gereed wordt gemeld.

Issuedatacom 3215 

Bij een import van Top Bakkers kon een foutmelding ontstaan indien een MUM-klant geen ordercode heeft 

ingevuld. Dit wordt nu afgevangen tijdens de import en vermeldt op het importverslag orders.

Issuespecificatie 3218 

Bij de import van Specsplaza werd de status altijd eerst leeg gemaakt i.v.m. de controle op verwijderde producten 

in Specsplaza. Hierdoor werden altijd alle producten opnieuw verwerkt. Dit is tijdelijk uitgezet. In een volgende 

release zal dit verbeterd worden, zodat weer zichtbaar is welke producten zijn verwijderd.

Issueverkoop 3217 

Bij de import van MUM-orders van Top Bakkers werd niet altijd de ordercode gevuld. Dit is verholpen.

2.0.42.076
CallNote SoortModule

Wensfinancieel 3220 

De helpteksten van prijslijstvelden zijn aangepast.

Issuefinancieel 3222 

De export van de btw-regel naar Snelstart was niet correct. Dit is verholpen.

Issuepersoneel 3219 

De export van personeelsfacturen naar Afas werd niet correct getotaliseerd. Dit is verholpen.

Issuevoorraad 3221 

Het was niet mogelijk de velden minimale, optimale en maximale voorraad leeg te maken. Deze velden werden 

altijd op '0' gezet. Dit is verholpen.
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2.0.42.077
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3225 

De optie 'Gegevens verwijderen' kon in bepaalde situaties een foutmelding opleveren. Dit is verholpen. 

Daarnaast is de verwerkingsduur verkort.

Wensdatacom 3224 

De controle op eindtijd is uitgeschakeld bij de import van Top Bakkers bestellingen.

Issuedatacom 3227 

De internetbestelmodule exporteert nu altijd een puntkomma als scheidingsteken.

Wensfinancieel 3223 

Het controleren van reclames wordt vanaf nu gelogd.

Projectruntime setup 3228 

In runtime 7.1.2L zitten een aantal optimalisaties voor batches en rapportages. 

Deze versie is verwerkt in de runtime setup en de connector setup van februari 2011.

Biede setups dienen uitgevoerd te worden!

2.0.42.078
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 3233 

Bij de export naar Multivers werd ten onrechte een memoriaalregel aangemaakt voor de tussenrekening, indien bij 

de relatie geen debiteurenboeking aan staat. Dit is verholpen.

Issueinkoop 3234 

Bij het aanmaken van de inkoopbatch kon in sommige gevallen een foutmelding optreden. Dit is verholpen.

Issuepersoneel 3238 

In de export van personeelsfacturen naar Afas werden de bedragen niet correct aangemaakt. Dit is verholpen.

Wensproductie 3232 

Als een deelproduct als 'verpakking' wordt aangemerkt wordt vanaf nu het veld receptregel uitgezet.

Wensrapportage 3230 

In het rapport Winkelverkopen Assortimentsgroep is een kolom met de derving toegevoegd.

Issuerapportage 3236 

Het aanzetten van SingleRecordFetch in de ODBC-koppeling (standaard van runtime versie 7.2.1L) gaf een 

probleem bij de rapporten voor prognose en receptproductielijsten. Dit is verholpen.

Issuerelatie 3229 

Bij de relatie is het op de tab Inkoop niet meer mogelijk om via de prijshistorie prijzen te wijzigen. Dit dient 

uitgevoerd te worden via het inkoopassortiment.

Wensverkoop 3231 

U heeft nu de mogelijkheid om het EDI-bericht desadv (afleverbon) per ordertype aan te maken.
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2.0.43.079
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3246 

In sommige gevallen werden de uitgevoerde e-mail afdrukschema's niet verstuurt. Dit is verholpen.

Wensalgemeen 3248 

Het e-mail adres bij de rapportinstellingen is vergroot naar 250 posities.

Projectalgemeen 3251 

Het venster 'Mailteksten' is hernoemd naar 'Mailparameters'. 

Hier kan vanaf nu ook worden aangegeven of een rapport uitgesplitst dient te worden. Indien een rapport niet wordt 

uitgesplitst is een mail adres verplicht.

Op deze manier kunt u eenvoudig rapporten mailen voor bijvoorbeeld intern gebruik.

Projectalgemeen 3252 

Voor het mailen van een afdrukschema is het veld mailparameter vanaf heden verplicht.

Projectalgemeen 3253 

In het venster 'Mailparameters' wordt aangegeven of een rapport uitgesplitst dient te worden. Dit is bijvoorbeeld 

van toepassing voor facturen en afleverbonnen. Deze parametersets worden in het groen getoond in het 

afdrukschema.

Indien er een mail adres wordt ingegeven voor uit te splitsen rapporten worden de betreffende rapporten tevens 

naar dat adres gestuurd.

Wensfinancieel 3239 

U heeft nu ook de mogelijkheid om staffelkorting te gebruiken voor hoofdebiteuren. De staffel wordt berekend over 

het totaalbedrag exclusief b.t.w. van de subfacturen.

Projectfinancieel 3263 

Om een reclame te verwijderen dienen eerst de producten en data verwijderd te worden.

Projectfinancieel 3266 

Het aanmaken van reclames is gewijzigd. Er wordt nu vooraf gecontroleerd op lege records.

Wensinkoop 3255 

U kunt nu bij het inkoopassortiment ook het aantal colli per transporteenheid ingeven (bv. 20 dozen per pallet). 

Deze informatie wordt getoond bij de inkoopopdracht en inkoopbatch.

Wensinkoop 3257 

De schermen voor Inkoopdrachten en Inkoopbatches zijn gewijzigd. Om het scherm overzichtelijker te maken zijn 

een aantal velden uit de gridbox verplaatst naar een detailscherm dat zichtbaar is naast de gridbox.

Wensinkoop 3259 

Het is nu mogelijk om vanuit de inkoopopdracht via een knop de inkoopbatch te starten.

Wenspersoneel 3262 

De verjaardagenlijst [Taken | Personeel | Verjaardagen] houdt vanaf nu rekening met de datum uit dienst.

Wensproduct 3264 

Bij de export van etiketgegevens t.b.v. Bopack wordt nu voor de relaties 39 en 65 een batch-file aangeroepen om 

de bestanden ook te kopiëren naar andere mappen.

Wensrelatie 3261 

Op de tab 'Expeditie' kunt u nu een relatiecode invullen voor het export-bestand naar Aware. Hierdoor wordt het 

mogelijk om verschillende klanten te combineren voor de distributie.

Issuespecificatie 3265 

In bijzondere gevallen trad er een foutmelding op bij de import van Specsplaza. Dit is verholpen.
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2.0.43.079
CallNote SoortModule

Projectverkoop 3243 

Het is vanaf nu mogelijk om op tabblad 'Verkoop' bij een product aan te geven dat deze een kleur krijgt in de 

verkoopopdracht.

Projectverkoop 3244 

U heeft nu de mogelijkheid om de export van EDI-berichten te beperken tot één maal per order.

U dient dan de systeeminstelling EDI_CONTROLE de waarde Y te geven. Na de export wordt dan een order 

afgevinkt voor het betreffende bericht, zodat deze order niet nogmaals wordt aangemaakt indien u dezelfde dag 

wederom exporteert.

Projectverkoop 3245 

Het is vanaf nu mogelijk om op tabblad 'Verkoop' bij een relatie aan te geven dat deze een kleur krijgt in de 

verkoopopdracht.

Issueverkoop 3249 

De import van Top Bakkers ging niet altijd correct met het aanmaken van orders met een notitie. Dit is verholpen.

Projectverkoop 3258 

Voor het aanmaken van prognoses is een nieuwe methode toegevoegd. Deze kan in veel situaties voor betere 

performance zorgen.

Indien de systeeminstelling 'VK_PNS' aanwezig is wordt de oude methode gebruikt.

Wenswinkel 3256 

U kunt bij een omzetgroep de nieuwe optie "Horeca" aangeven. Indien een kassabon een product bevat uit een 

omzetgroep welke aangemerkt is als "Horeca" dan wordt de kassabon ook aangemerkt als "Horeca". Hierdoor 

wordt het mogelijk om via rapportage inzicht te krijgen in de horeca-omzet en de bakkerij-omzet van de winkels 

met een horeca gedeelte.

2.0.44.080
CallNote SoortModule

Issuecontactregistratie 3272 

Bij het mailen van de klacht werden de mail aan en de mail cc verwisseld. Dit is verholpen.

Issuepersoneel 3273 

Het looncomponent voor de export naar Afas werd afgekapt op 5 posities. Dit is vergroot naar 10 posities.

Issuewinkel 3271 

Het bepalen van de winkelresultaten is met behulp van een nieuwe index versneld.

Issuewinkel 3274 

In versie 2.0.43.079 werd de import van kassa-omzetten van Unit4 vertraagt. Dit is verholpen.
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2.0.45.081
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3278 

Indien productiebatches niet werden gesplitst per odertype was de datum niet zichtbaar in het logboek.

Projectautorisatie 3283 

In verband met de overgang naar een nieuwe menustructuur ten behoeve van Orbak 2.1 zijn de favorieten van 

gebruiker SYSTEEM tijdelijk uitgeschakeld.

Issuecompact 3280 

Op het relatie venster in Compact waren twee 'Documenten' knoppen aanwezig. Ook was de 'Alternatieve 

relatiecode' niet zichtbaar. Dit is aangepast.

Wenspersoneel 3275 

Aan de export van personeelsfacturen naar Afas is een koprecord met de omschrijving van de velden toegevoegd.

Projecttaakmanager 3276 

Serveropdrachten voor verschillende printers worden vanaf nu parallel verwerkt.

Dit betekent tevens dat de doorlooptijd van één afdrukschema verkort wordt als de printopdrachten over meerdere 

printers zijn verdeeld.

Issueverkoop 3281 

Bij de import van Top Bakkers werd gecontroleerd op wijzigingen welke handmatig niet zijn toegestaan. Deze 

selecties zijn bij de import niet van toepassing, dit is gewijzigd.

2.0.47.082
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 3289 

In het logboek zijn de duur en de databaseconnectie opgenomen. De laatste is alleen zichtbaar voor recente sessies.

Wensinkoop 3285 

Het afdrukken van de inkoopfactuur via het menu 'Extra' in de inkoopbatch kan nu via een afdrukschema met 

meerdere volgnummers. Hierdoor is het mogelijk om te kiezen voor verschillende printers en/of rapporten bij het 

afdrukken.

Wensinkoop 3287 

U kunt nu vanuit de inkoopopdracht de inkoopbon mailen. In de bedrijfsgegevens op de tab inkoop kunt u hiervoor 

een afdrukschema opgeven.

Wensrapportage 3284 

Nieuw etiketformaat: Relatieprijs 7.6x5

Issueverkoop 3290 

Bij Top Bakkers klanten werd nu altijd de ordercode gevuld met de unieke ID van Top Bakkers. Bij MUM-klanten 

moet echter het ordernummer van Sodexho als ordercode worden genomen. Dit is gewijzigd.

2.0.47.083
CallNote SoortModule

Projectautorisatie 3293 

Na installatie van de vorige versie kon het voorkomen dat gebruikers een rechten foutmelding kregen tijdens het 

inloggen. Dit is verholpen.

Projectautorisatie 3295 

Na installatie van de vorige versie kon het voorkomen dat gebruikers geen rechten hadden voor het mailen van een 

afdrukschema. Dit is verholpen.

Issuefinancieel 3292 

Het aanmaken van facturen met staffelkorting kon lang duren sinds de toevoeging van staffelkorting voor 

hoofddebiteuren. Dit is opgelost.
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2.0.48.084
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3300 

In sommige gevallen kon het voorkomen dat een tekst in een e-mail als attachtment werd meegestuurd. Hier is een 

mogelijke oplossing voor geïmplementeerd.

Projectalgemeen 3316 

De XML headers zijn aangepast naar UTF-8. Hiervoor is de systeeminstelling XMLHEAD aangemaakt. Mochten 

er problemen mee onstaan, dan kan deze teruggezet worden op de oude waarde [Windows-1252].

Issuealgemeen 3326 

De dagafsluiting kon lang duren bij het verwerken van de verkopen op rekening. Dit is verholpen.

Wensexpeditie 3301 

Ten behoeve van Top Bakkers is het voor de ordercodes ‘CALAMITEIT’, ‘MAATWERK’ en ‘ACTIE’ toegestaan 

om een order handmatig in te voeren, ondanks dat de afnemer normaal niet wordt beleverd op deze dag.

Issuefinancieel 3297 

Het exporteren van de EDI-facturen met EDI controle aan duurde lang. Dit is verholpen.

Issuefinancieel 3305 

Het bepalen van de staffelkorting voor een hoofddebiteur ging fout indien er meerdere verzamelfacturen met 

staffelkorting aanwezig zijn. Dit is verholpen.

Issueinkoop 3330 

Bij de export van inkoopproducten werd de prijshistorie niet geëxporteerd. Dit is toegevoegd.

Projectpersoneel 3324 

Er is nu de mogelijkheid om werknemers te importeren vanuit Afas.

Wensrelatie 3296 

Indien u bij een debiteur aangeeft dat de factuur gemaild wordt, vindt er nu een controle plaats of u een 

factuurrapport heeft ingevuld met een e-mail adres.

Projectrelatie 3325 

U heeft nu de mogelijk om werknemers als relatie aan te maken vanuit het menu Taken -> Relaties.

Indien u een hoofddebiteur invult, wordt de werknemer als subdebiteur aangemaakt, zonder hoofddebiteur wordt de 

werknemer een factuurdebiteur.

Wensspecificatie 3319 

U heeft nu de mogelijkheid om bij de productspecificatie een uitgebreide beschrijving van het product vast te 

leggen ten behoeve van de consument. Deze beschrijving wordt afgedrukt op de productspecificatie.

Wensverkoop 3302 

Bij het aanmaken van een nieuwe relatie via [Extra] is het tabblad voor rapport instellingen toegevoegd.

Wenswinkel 3323 

Indien u waardebonnen uitgeeft in de winkel en deze aanslaat als product, dan werd dit als omzet genoteerd. Dit is 

niet correct, omdat de omzet pas wordt gemaakt bij het afnemen van producten en het inleveren van de waardebon. 

U kunt nu bij deze producten aangeven dat het een waardebon betreft. De waarde van de uitgegeven waardebonnen 

wordt dan apart zichtbaar in het winkelresultaat en telt niet mee in de omzet.
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2.0.49.085
CallNote SoortModule

Projectautorisatie 3332 

Het menu [Extra] is uitgeschakeld bij rollen. De verwerk functie is overbodig geworden.

Projectetiketten 3334 

De af te drukken aantallen van producten kunnen vanaf nu ook automatisch bepaald worden aan de hand van de 

gerealiseerde productie. Dit is bijvoorbeeld handig bij voorraadproductie of producten die per doos worden besteld 

en individueel ook een etiket moeten krijgen.

Als de betreffende rapporten worden gecontroleerd verschijnt de nieuwe parameter 'Via verkoop of productie'. De 

standaardwaarde is [verkoop].

Indien er voor [productie] wordt gekozen wordt het aantal etiketten gebaseerd op de totale hoeveelheid 

gerealiseerde producten uit de productie-opdracht(en) van die dag, Een combinatie van beide systemen is natuurlijk 

ook mogelijk aangezien het een instelling op afdrukniveau betreft.

Voor het uitsluiten van producten kan een selectie in het afdrukschema worden gebruikt. Daarnaast is het mogelijk 

om bij het product aan te geven of een etiket afgedrukt dient te worden.

Projectetiketten 3337 

Voorheen was het alleen mogelijk automatisch etiketten te genereren van verkoopproducten. Vanaf nu kan dat van 

ieder type product.

Om deze reden zijn bij producten de velden [Etiket afdrukken] en [Etikettekst] verplaatst naar tabblad [Algemeen]. 

U dient tevens de nieuwe etiketrapporten te gebruiken.

Projectfinancieel 3346 

In de csv-export van etiketten naar Cikam is de mogelijkheid opgenomen om de adviesprijs incl. btw aan te maken 

in een apart bestand. Hiervoor dient de systeeminstelling [ETK_PRIJS] aangemaakt te worden met de waarde [Y].

Issueinkoop 3336 

De export/import van het inkoopassortiment ging niet altijd correct bij producten met prijzen van 3 cijfers achter de 

komma. Dit is verholpen.

Issueinkoop 3343 

Bij het aanmaken van inkoopregels kon een controle onterecht afgaan indien er niks werd besteld. Dit is verholpen.

Wensinkoop 3347 

Het inkoopvenster is op diverse punten verbeterd. Diverse hoeveelheden zijn beter inzichtelijk gemaakt.

Wensverkoop 3329 

In de opzoekvensters van verkooprelaties worden vanaf nu ook de ingestelde kleuren getoond.

Wensverkoop 3331 

In de opzoekvensters van verkoopproducten worden vanaf nu ook de ingestelde kleuren getoond.

Projectverkoop 3342 

Voor relatie 61 is de mogelijkheid gecreëerd om verkochte aantallen van de vestigingen in te lezen en te gebruiken 

in de rapportage.

Wensvoorraad 3345 

Het venster [Overzicht productvoorraden] wordt vanaf nu aflopend op datum gesorteerd.
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2.0.50.086
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3349 

Inactieve relaties en producten worden vanaf nu in zoekvensters onderaan getoond.

Vernummeren om deze specifieke reden is dus niet meer nodig.

Issueconnector 

winkelbestelling

3352 

Bij het openen van het winkelbestelscherm kon een foutmelding ontstaan. Dit is verholpen.

Projectconnector 

winkelbestelling

3354 

Vanaf nu is het mogelijk om voor het winkelbestelscherm eigen filters aan te maken. U dient hiervoor assortimenten 

aan te maken en op de tab [Algemeen] het veld [Verkoopfilter] aan te vinken.

Als een assortiment op deze wijze is aangemaakt verschijnt hij in de lijst van diverse filters onder de reeds bekende 

opties.

Projectwinkel 3351 

U heeft nu de mogelijkheid om per winkel per dag een begroting te maken voor de omzet en besteding. Met het 

rapport begrotingsresultaat krijgt u inzicht in de behaalde resultaten.

Issuewinkel 3355 

Het bepalen van de bonnen op rekening via de dagafsluiting was traag. Dit is verholpen.

2.0.50.087
CallNote SoortModule

Issuecompact 3361 

Niet alle menu-opties van Top Bakkers waren beschikbaar in Orbak2 Compact. Dit is verholpen.

Projectconnector 

winkelbestelling

3362 

De zeven standaard filters onder de knop [Diversen] kunnen vanaf nu onderdrukt worden.

In de systeeminstellingen kunnen de codes [WKBEST_F1] tot met [WKBEST_F7] worden aangemaakt. Indien de 

waarde op [N]  wordt gezet zal het betreffende filter niet meer worden getoond.

Projectfinancieel 3357 

U heeft nu de mogelijkheid om bij de uitgebreide journaalpost bij klanten zonder debiteuren boeking (bv. eigen 

winkels) de tegenboeking uit te splitsen per omzetgroep. Hierdoor kunt u de tegenboeking van de omzet (= inkoop 

winkel) op verschillende grootboekrekeningen/kostenplaatsen boeken. U dient hiervoor in de bedrijfsgegevens op 

de tab financieel het vinkje "Uitgebreide journaalpost omzet" aan te zetten.

Issuepersoneel 3363 

Bij het importeren van de werknemers van Afas werd de kassa pincode niet overgenomen. Dit is verholpen.

Wensrapportage 3360 

De goederenontvangst rapporten houden nu rekening met de inkoopprijshistorie.
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2.0.51.088
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3366 

Het automatisch mailen van een klachten overzicht via het afdrukschema leverde een leeg overzicht op. Dit is 

verholpen.

Issuealgemeen 3368 

Het venster [Backup historie] kon ten onrechte een rood kruis laten zien bij de laatste correcte backup.

Dit is verholpen.

Issuealgemeen 3379 

Bij kopiëren van stamgegevens werd  het onderliggende ID van Cash-it niet opnieuw bepaald voor het nieuwe 

record. Dit is verholpen.

Issuefinancieel 3365 

In uitzonderlijke gevallen kwamen retouren positief in de factuurregel terecht. Dit is verholpen.

Projectfinancieel 3375 

Het is nu mogelijk om prijzen in te lezen vanuit een csv-bestand.

Projectfinancieel 3384 

U kunt vanaf nu bij de prijslijst aangeven of nieuwe producten verplicht zijn op de betreffende lijst . U dient 

hiervoor het veld [Product verplicht] aan te vinken.

Voor ieder nieuw financieel product dient vervolgens een prijs ingegeven te worden.

Projectfinancieel 3385 

Bij het aanmaken van een nieuw product wordt vanaf nu gecontroleerd of er een prijs is ingegeven voor verplichte 

prijslijsten.

Verplichte prijslijsten worden in het rood getoond.

Daarnaast wordt vanaf nu de prijshistorie getoond op de tab [Financieel].

Wensinkoop 3370 

Vanaf nu is het mogelijk om de peildatum van de eindvoorraad te verschuiven ten opzichte van de 

inkoopbesteldatum. Voorheen werd altijd de eindvoorraad van dezelfde datum gebruikt.

Op het tabblad [Inkoop] van het venster [Bedrijf] kunt u in het veld [Voorraad verschuiven] de afwijking in dagen 

ingeven. 

Als u hier bijvoorbeeld [-1] invult wordt de eindvoorraad van de dag vóór de inkoopbesteldatum gebruikt.

Projectinkoop 3382 

Nieuwe export module Inkoopbestelling Beko. Hiermee kunt u de inkoopbestelling bij een inkooporganisatie van 

de Beko exporteren, waardoor u een korting op uw inkopen kunt krijgen.

Issueproductie 3367 

Het aanmaken van een productiebatch was traag indien een productieplan v.d. Burg aanwezig was met charge 

berekening aan. In de productiebatch wordt nu eerst de charge berekening uitgezet van een aanwezig plan. U dient 

na het opnieuw aanmaken van de productiebatch ook opnieuw de chargeberekening uit te voeren.

Issueproductie 3380 

Het gewicht van verpakkingen op lagere niveau's bij producten werd meegenomen naar hogere niveau's waardoor 

de percentages van de ingrediënten lager werden op eindniveau. Dit is verholpen. Het veld "gewicht (inhoud)" is nu 

altijd exclusief het gewicht van ALLE toegevoegde verpakkingen op welk niveau dan ook.

Wensverkoop 3373 

U kunt nu in de bedrijfsgegevens op de tab [Verkoop] aangeven of u alle volgnummers van het [Afdrukschema 

opdracht verkoop] wilt afdrukken. U krijgt dan geen keuzescherm meer voor de volgnummers. 

Indien u geen afdrukschema invult en [Alle volgnummers afdrukken] aanvinkt, krijgt u een keuzescherm om een 

afdrukschema te kiezen.
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2.0.51.088
CallNote SoortModule

Issueverkoop 3374 

Het exporteren van EDI desadv en aperak met controle aan is versneld.

Projectwinkel 3371 

Ten behoeve van Cash-it kunt u nu tekstregels onderverdeeld in tekstgroepen koppelen aan producten. Gekoppelde 

teksten kunnen in de kassa aan het betreffende product worden toegevoegd op de bon.

2.0.51.089
CallNote SoortModule

Projectinkoop 3388 

Er is een nieuwe module beschikbaar voor het importeren van inkoopprijzen van Optifood via een csv-bestand.

Issueverkoop 3390 

Indien geen afdrukschema is ingevuld bij het bedrijf verkoop, krijgt u nu een keuze uit alle afdrukschema's met 

afleverbonnen voor het mailen.

Wenswinkel 3389 

Indien op de tab winkel een product niet op actief staat dan zal deze niet meer naar Cash-it Backoffice worden 

verzonden.
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2.0.52.090
CallNote SoortModule

Wenscontactregistratie 3409 

U kunt nu bij een klacht ook aangeven welke werknemer hiervoor verantwoordelijk is.

Projectdatacom 2945 

De import van Top Bakkers is gewijzigd. Deze loopt vanaf nu direct via de servers van Top Bakkers.

Hiervoor dient u in de bedrijfsgegevens op het tabblad 'Koppelingen | Top Bakkers' de volgende velden in te 

vullen:

Gebruiker - Gebruikersnaam voor de ftp-server      

Wachtwoord - Wachtwoord voor de ftp-server

Server - Adres van de ftp-server

Issuefinancieel 3416 

Indien een orderfactuur werd omgehangen naar een andere leverdatum, dan werd een nieuwe factuurkop 

aangemaakt. De oude factuurkop leverde vervolgens een foutmelding op tijdens het factureren. Dit is verholpen.

Wensinkoop 3415 

U kunt nu per leverancier een aparte Beko code opgeven voor de export. Hierdoor kunt u uw bestelling op 

verschillende klantcodes van de Beko doorgeven.

Projectinkoop 3420 

Laatste wijzigingen doorgevoerd in de export van inkoopbatches naar de Beko.

Issueinkoop 3421 

Er werd geen inkoopbatch gemaakt van negatieve inkoopregels. Dit is verholpen.

Projectproduct 3394 

Nieuwe module "Export producten PS Foodservice"

Wensproduct 3407 

U kunt nu bij een assortiment een basisassortiment invullen. Dit is m.n. bedoeld voor Top Bakkers. Indien u een 

product in het basisproduct koppelt of loskoppelt dan wordt dit ook uitgevoerd in alle subassortimenten waarbij de 

alternatieve productcode gelijk is.

Projectproduct 3651 

Het productbestand tbv export van etiketten naar Cikam is uitgebreid met het alba-tekstblok en de etiketnaam. Voor 

de etiketnaam dient aan het product een kenmerk gekoppeld te worden met een code die begint met CIKAM 

gevolgd door een nummer, bv. CIKAM001. In de toepassing wordt de etiketnaam gezet.

Issueproductie 3391 

Het berekenen van de droge stof in een samenstelling ging fout, indien een toegevoegde grondstof werd gebruikt 

met als vaste waarde hoeveelheid i.p.v. gewicht. Dit is verholpen.

Wensrelatie 3417 

Bij het aanmaken van een relatie vanuit personeel via de batch kunt u nu via systeeminstellingen een relatie 

opgeven als basis voor de kortingregels (instelling: PSNRLT_KORTING). Ook kunt u een rapport opgeven voor 

e-mail (instelling: PSNRLT_MAIL).

Issuespecificatie 2957 

Ingrediënten werden niet altijd op de juiste manier binnen/buiten de ingrediëntgroepen geplaasts in de 

productspecificatie

Issuewinkel 2958 

Bij een bestedings aanbieding kon men zowel een reclamegroep als een PLU code ingeven. De 

bestedingsaanbieding kan hier niet mee omgaan. Nu kan met maar één van de twee velden vullen.



Releasenotes
Afdruk: 9-8-2013 16:03:00 Pagina: 60 / 87 

2.0.52.090
CallNote SoortModule

Projectwinkel 3405 

Koppeling Orbak2 - Cash-it Fase III. U kunt nu in Cash-it winkelklanten aanmaken en bestellingen hiervan noteren. 

Deze gegevens worden via de transacties overgestuurd naar Orbak2 en als consumenten en verkoopopdrachten 

aangemaakt.

Voor het aanmaken van consumenten vanuit Cash-it dient u in Bedrijf winkel / bedrijfscoderingen een startcode op 

te geven. Tevens is een relatiegroep met een standaard ordertype noodzakelijk om in te vullen.

Issuewinkel 3418 

De omzet "op rekening" werd bij Cash-it niet in de totale omzet verkoop meergerekend in het winkelresultaat. Dit 

is verholpen.

Projectwinkel 3419 

U kunt nu op de kassa retouren aanslaan welke in Orbak verwerkt worden. Een retourtransactie wordt opgeteld bij 

het aantal retour dat al bestaat! Indien een product in meerdere ordertypen voorkomt dan wordt het aantal retour in 

de order welke als eerste is aangemaakt bijgewerkt.

2.0.53.091
CallNote SoortModule

Projectverkoop 3424 

Voor relatie 255 is een nieuw verkoopscherm gerealiseerd.

Issuewinkel 3425 

Alle cash-it transacties werden als retouren geboekt. Dit is verholpen.

2.0.53.092
CallNote SoortModule

Projectinkoop 3427 

Het is nu mogelijk om een inkoopopdracht te genereren aan de hand van verkoopopdrachten. Hierdoor kunt u 

automatisch bestellen bij leveranciers van doorverkoop producten.

Wensrapportage 3428 

U kunt nu bij het rapport verkoopopdrachten ook de bestelde producten afdrukken.

2.0.54.093
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3435 

Bij personen heeft u nu de beschikking over een tweede (privé) e-mail adres.

Issuewinkel 3431 

Bij het vernummeren van oa. producten en relaties werd een nieuwe ID toegekend. Dit is niet correct en verholpen.

Wenswinkel 3436 

Ten behoeve van bonnen op rekening van werknemers kunt u bij de kassa-autorisatie (rol: bediende) een relatie 

koppelen aan de werknemer.
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2.0.55.094
CallNote SoortModule

Projectautorisatie setup 3446 

Na het draaien van een autorisatie setup worden vanaf nu bij het inloggen automatisch nieuwe tabellen toegevoegd.

Projectfinancieel 3443 

De nieuwe optie die automatisch verplichte prijzen aanmaakt is verbeterd. Vanaf nu zijn de prijzen niet verplicht 

als bij het product de eigenschap inkoop aanstaat en de eigenschap verkoop uit.

Om van deze functionaliteit gebruik te maken dienen eerst de juiste eigenschappen aangevinkt te worden bij het 

invoeren van een nieuw product.

Issuepersoneel 3442 

Het venster verjaardagen liet geen werknemer zien als er geen datum uit dienst bekend was. Dit is verholpen.

Issueproduct 3444 

Bij de import van de productgewichten via xml kwamen de gewichten niet altijd goed door.

Projectproduct 3458 

In de export voor IFS worden zijn de afmetingen in mm gewijzigd in cm.

Wensrapportage 3457 

Bij het prijslijst overzicht heeft u nu ook de mogelijkheid om de relaties af te drukken. U dient wel te kiezen voor 

de sortering op prijslijst.

Wensrapportage 3460 

Nieuw rapport in de map winkels: Cash-it Mixmatch overzicht.

Issuerelatie 3440 

Er is een waarschuwing toegevoegd indien dezelfde alternatieve relatiecode bij meerdere relaties voorkomt.

Issuespecificatie 3445 

De KWID percentages werden niet altijd goed berekend als er verpakkingen werden gebruikt. Dit is aangepast.

Projectsysteem 3449 

De locking van de tabel dagen is verbeterd.

Issueverkoop 3448 

Import internet bestellingen kon in bepaalde gevallen een foutmelding opleveren. Dit is aangepast.

Issueverkoop 3455 

Het vernummeren van een assortimentsgroep was niet mogelijk als factuurregels historisch zijn. Dit is verholpen.

Projectverkoop 3459 

Voor relatie 101 is een maatwerkbatch gebouwd waarmee vanuit de winkelverkopen de aantallen verkocht en 

derving als interfiliaal worden geboekt. U dient bij relaties waar u dit wilt uitvoeren het kenmerk "HORECA" aan 

te maken met in de toepassing de relatiecode waar de producten als interfiliaal geboekt moeten worden. Deze batch 

is ook via de dagafsluiting uit te voeren. Hiervoor dienen de systeeminstellingen de parameters 

"HRC_VAN_ASTMG" en "HRC_TM_ASTMG" aangemaakt te worden. In de waarde vult u de eerste en laatste 

assortimentsgroep in waarvoor interfiliaal verkeer aangemaakt moet worden.

Issuewinkel 3456 

Bij het opnieuw bepalen van de winkelresultaten werden de overige betalingen bij Cash-it winkels op nul gesteld 

als er meerdere kassa's een dagafsluiting hadden doorgegeven. Dit is opgelost.



Releasenotes
Afdruk: 9-8-2013 16:03:00 Pagina: 62 / 87 

2.0.55.095
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3464 

Na een update konden de rechten van het mailen van een afdrukschema verdwenen zijn. Dit is verholpen.

Issuefinancieel 3466 

Voor het bepalen van de minimum besteding werden alle factuurregels meegenomen. Hierdoor werden ook retouren 

en handmatige tekstregels in de berekening meegenomen. Dit is gewijzigd. Alleen geleverde producten worden nu 

nog meegeteld in de berekening.

Issueproduct 3465 

Het veld "numerieke productcode" werd altijd gevuld bij een assortiment. Dit moet echter alleen gevuld worden, 

indien "alternatief numeriek" aan staat bij het assortiment. Dit om te voorkomen dat de import bv. alternatieve code 

"0101" en "101" als hetzelfde product herkend. Dit is aangepast.

Let op! Indien met een import gewerkt wordt welke alleen numerieke productcodes vereist dan moet nu "alternatief 

numeriek" aan staan bij een assortiment, terwijl dit voorheen (ten onrechte) ook werkte als het vinkje uit stond.

Wensrapportage 3461 

Nieuw rapport in de map personeel: "Werknemer facebook". Dit is een fotoboek van de werknemers.

Issuewinkel 3467 

Verwijderingen van Cash-it teksten (groepen, etc.) werden niet doorgegeven via de Mosconnector. Dit is 

toegevoegd.

Tevens is een controle op dubbele producten bij tekstgroepen toegevoegd.

2.0.56.096
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3471 

Aan personen (werknemer, consument) is een wijzigingsdatum en gebruiker gekoppeld.

Wensalgemeen 3476 

Bij het zoeken vanuit batchvensters is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in stamgegevens. 

Voorheen kwam het wel eens voor dat dat per ongeluk gebeurde.

Issuerapportage 3473 

Op het totaalblad van de hoofddebiteur werd de korting van retouren niet verrekend in het kortingbedrag van de 

subdebiteur. Hierdoor leek de telling niet correct. Dit is verholpen.

Issueverkoop 3478 

De dynamische prognose via de dagafsluiting ging niet helemaal correct bij een gemiddelde van 2 weken. Dit is 

aangepast.

Wensverkoop 3479 

Vanuit Opdracht verkoop kunt u nu het afdrukken en mailen van een afleverbon starten met de sneltoetsen CTRL-A 

(afdrukken) en CTRL-M (mailen).

Projectwinkel 3469 

Via de Mosconnector worden nu ook de betaalvormen van een transactie overgenomen uit Cash-it.

Wenswinkel 3475 

U kunt nu per product aangeven of de "productbeschrijving consument" uit de tab productspecificatie afgedrukt 

moet worden op de kassabon van Cash-it.
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2.0.57.097
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3482 

De link naar de releasenotes in [Help] is aangepast.

Projectdatacom 3493 

Ten behoeve van relaties 39 en 65 is een speciale import van orders gemaakt via een csv-bestand.

Issuefinancieel 3487 

Minimum besteding werd soms toegepast op historische facturen. Dit leidde tot een foutmelding. Dit is verholpen.

Issueinkoop 3483 

Indien de optimale voorraad gelijk was aan de maximale voorraad kon het voorkomen dat door afronding een fout 

optrad bij het bepalen van inkoop. Dit is verholpen.

Wensproduct 3488 

In de export naar Cikam werd het bestand met de alba kenmerken niet gesorteerd op productcode. Dit is aangepast.

Wensrapportage 3481 

Nieuw rapport "Cash-it korting overzicht" in de map winkel. Dit rapport toont per winkel, per datum handmatig 

gegeven kortingen.

Issuerapportage 3484 

Op de etiketrapporten werd nog het veld "gewicht" gebruikt i.p.v. "gewicht inhoud". Dit is verbeterd.

Wensrapportage 3491 

Aan het rapport "Cash-it Afrekenoverzicht" uit de map winkel is de optie om de derving af te drukken toegevoegd.

Issuespecificatie 3495 

Diverse zaken verbeterd en versneld aan de verwerking van specsplaza.

Issueverkoop 3486 

Indien een EDI-order al was gejournaliseerd dan gaf de export een foutmelding, indien EDI-controle aan staat. Dit 

is verholpen.

Wensverkoop 3492 

Indien in Cash-it bij bestellingen voor winkelklanten bij de tekst een aantal wordt ingegeven, dan wordt dit aantal 

nu meegenomen in de tekst bij de verkoopregel in Orbak.

Wenswinkel 3490 

De sleutelvelden van winkelresultaat zijn vanaf heden niet meer aan te passen.
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2.0.58.098
CallNote SoortModule

Wensdatacom 3496 

Met behulp van de systeeminstelling IMPORT_UPDATE (waarde: Y) kunt u instellen dat tijdens de import van 

orders de aantallen niet overschreven, maar opgeteld worden. Let op! Indien u werkt met prognoses dient u deze 

instelling NIET te gebruiken. De bestelde aantallen worden dan nl. opgeteld bij de prognose aantallen.

Issuedatacom 3501 

Bij het importeren van Top Bakkers bestellingen  komt het voor dat klanten hetzelfde artikel 2x bestellen met 

verschillende aantallen. Voorheen werd het aantal van het eerste product overschreven door het aantal van de 

tweede regel. Dit is gewijzigd. Indien nu een dubbel product voorkomt, wordt voor de tweede regel een nieuwe 

order aangemaakt met dezelfde gegevens (datum, relatie, ordertype, ordercode). Om deze uniek te maken wordt 

achter de ordercode een extra punt gezet. De producten mogen niet bij elkaar opgeteld worden, omdat dan het 

unieke regelnummer t.b.v. de facturering verloren gaat.

Wensfinancieel 3499 

Bij het aanmaken van de verkoopfacturen wordt eerst gecontroleerd of voor de betreffende week nog niet 

gecontroleerde reclames aanwezig zijn. Als dit het geval is, heeft dan de mogelijkheid om deze eerst te laten 

controleren.

Wensinkoop 3498 

Indien u bij inkoopbestellingen de voorraad wilt bepalen, is het nu mogelijk om zelf de gewenste voorraaddatum te 

bepalen. Hiervoor dient u bij "Bedrijf inkoop" de nieuwe select "Voorraaddatum handmatig" aan te zetten.

Wenspersoneel 3502 

De werksoorten "Ziek 95%" en "Ziek 85%" zijn toegevoegd.

Wenswinkel 3500 

De extra etikettekst van een product wordt nu ook overgezet naar Cash-it.

2.0.58.099
CallNote SoortModule

Issuedatacom 3504 

Het importeren van EDI orders via het "Orbak conversiecentrum" is niet meer mogelijk. Het bestand wordt nu per 

mail ontvangen en dient opgeslagen te worden in de data map onder de naam orders.xml.

Issuerapportage 3506 

Het rapport "Verkoop opdrachtbon netto factuurprijs" hield geen rekening met netto prijslijsten, waardoor altijd 

korting in mindering werd gebracht. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3503 

Niet alle producten van bonnen op rekening werden correct verwerkt. Dit was het geval indien de productcode 

kassa afwijkend was van de normale productcode. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3505 

Indien een negatieve bon werd aangeslagen in Cash-it voor een derde kanaal klant en "op rekening" werd niet 

aangevinkt, maar de klant had al een "op rekening" order, dan werd toch getracht deze bon als order in Orbak in te 

lezen. Een negatieve bestelling is echter niet toegestaan, waardoor een foutmelding in de Mos connector ontstond. 

Dit is verholpen.
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2.0.59.100
CallNote SoortModule

Issuedatacom 3508 

De import van Top Bakkers bestellingen met dubbele producten en meer dan 9 regels werd niet correct verwerkt. 

Dit is verholpen.

Issueinkoop 3507 

De controle op standaardleverancier vond plaats op het moment van opslaan. Dit is gewijzigd naar regelniveau om 

te voorkomen dat de kostprijs grondstoffen niet werd correct werd bijgewerkt.

Wensinkoop 3515 

Indien u bij inkoopproducten op de tab financieel een kortingsgroep invult en bij de leverancier op de tab 

kortingsregels een kortingspercentage, dan wordt deze korting op de inkoopfactuur verwerkt.

Wensverkoop 3513 

In het speciale winkelbestelscherm voor relatie 101 wordt nu het werkelijk aantal verkocht vanuit de 

winkelverkopen getoond i.p.v. het theoretisch aantal vanuit de verkoopregels.

Wenswinkel 3510 

Bij het product is op de tab winkel het veld "Niet zoekbaar in Cash-it" toegevoegd. Hiermee kunt u producten 

uitschakelen voor de zoekfunctie in Cash-it.

Projectwinkel 3512 

Ten behoeve van Cash-it is er een koppeling gelegd tussen relatie verkoop en werknemer. De code van de 

werknemer wordt automatisch ingevuld, indien een relatie wordt aangemaakt vanuit de werknemer.

2.0.60.101
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3516 

In batches waarin u een datum selectie toe kunt passen kunt u nu een datum selecteren via een kalender.

Issueexpeditie 3517 

In de export naar Dispotool worden nu altijd voorloopnullen bij de relatiecode meegestuurd.

Wensproduct 3518 

De nieuwe module "Export producten PS Foodservice" is verder uitgebreid met te exporteren waarden.

Wensrapportage 3519 

Aan de bellijst is de vraag "Inactief afdrukken" toegevoegd. Indien u Nee ingeeft, worden inactieve klanten niet 

meer op de bellijst afgedrukt.

Bij gebruik in een afdrukschema dienen de bellijst rapporten eerst gecontroleerd te worden via 'Onderhoud' -> 

'Algemeen' ->  'Rapporten'.

Wenswinkel 3520 

In de export naar Cash-it wordt nu ook de pincode meegestuurd van een werknemer.
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2.0.61.102
CallNote SoortModule

Wensproduct 3525 

In de productverkenner worden inactieve producten nu zichtbaar getoond d.m.v. een rood kruis gelijk aan het 

zoekvenster.

Wensrapportage 3524 

Voor Cash-it zijn nu ook de rapporten 'Cash-it Verkooptijden' en 'Cash-it verkopenmatrix' beschikbaar.

Wensrapportage 3528 

In het rapport "Omzetstatistiek relatie" is een selectie op relatiegroep toegevoegd.

Issuerelatie 3523 

Het vernummeren van relaties met een order vanuit Cash-it kon leverde een foutmelding op. Dit is verholpen.

Projectwinkel 3527 

De performance van het bepalen van het winkelresultaat van winkels met Cash-it is verder verbeterd.

2.0.61.103
CallNote SoortModule

Issuedatacom 3530 

Dubbele producten in orders van Top Bakkers waarin geen regelnummer was mee gegeven werden niet als aparte 

order aangemaakt. Dit is verholpen.

Issuedatacom 3535 

De systeeminstelling "IMPORT_UPDATE" werd alleen gecontroleerd bij de import via "orders uitgebreid" en niet 

via "orders kort". Dit is aangepast.

Projectfinancieel 3532 

Voor relatie 48 is een maatwerk gemaakt, waarmee automatisch een creditfactuur aangemaakt wordt op basis van 

een percentage van de weekfactuur.

Issuefinancieel 3534 

Tijdens het factureren werd de reclame controle meerdere malen uitgevoerd. Dit is geoptimaliseerd.

Issuefinancieel 3536 

De export van inkoopfacturen naar de boekhouding wordt nu alleen nog uitgevoerd, indien in de bedrijfsgegevens 

de dagboeken voor het inkoopboek en memoriaal inkoop zijn ingevuld.

Wensinkoop 3529 

Bij de export van inkoopbestellingen naar Beko worden bestellingen met aantal 0 nu niet meer in het bestand 

geplaatst.

Issuerelatie 3531 

U had de mogelijkheid om staffelkorting voor zowel hoofd- als subdebiteuren in te vullen. Dit is niet meer 

toegestaan.

Issuewinkel 3533 

Het bepalen van het winkelresultaat voor winkels met Cash-it is verder versneld.

Projectwinkel 3537 

Ten behoeve van de koppeling met Cash-it kunt u in de dagafsluiting de prijsvoorbereiding voor Cash-it aanzetten. 

Elke dag worden dan de prijzen die voor de nieuwe dag ingaan automatisch klaar gezet, waardoor de synchronisatie 

sneller verloopt.
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2.0.62.104
CallNote SoortModule

Wenscontactregistratie 3540 

U kunt nu in de bedrijfsgegevens aangeven of u wilt dat klachten gemaild worden naar het afdelingshoofd.

Issuedatacom 3547 

Bij de import van een fil.dat, met de optie "optellen" aan, werden de aantallen verdubbeld als er geen bestelling 

aanwezig was. Dit is verholpen.

Projectexpeditie 3538 

In het bestand voor Aware worden nu alle producten per order geëxporteerd i.p.v. alleen de kratten.

Projectproduct 3548 

U kunt nu per product aangeven of het moet worden overgezet naar Touch-it.

Issuerapportage 3546 

De rapporten "Winkelverkoop product" en "Winkelweekverkoop product" functioneerden niet correct. Dit is 

verholpen.

Wensrendement 3542 

Het is nu mogelijk om in de bewerking het aantal benodigde personen in te vullen. Indien er niets is ingevuld wordt 

uitgegaan van één persoon. Hierdoor kunt u eenvoudiger de kosten van een lijn invullen. Bijvoorbeeld de 

grootbroodlijn verwerkt 2200 broden per uur met twee mensen.

Issueverkoop 3543 

Het aanmaken van interfiliaalregels voor het horeca assortiment vanuit de winkelverkopen is versneld.

Issuewinkel 3545 

Controle toegevoegd op einddatum in het Cash-it Matchsysteem.

2.0.62.105
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3551 

De job "Interfiliaal horeca" in de dagafsluiting werd niet afgehandeld. Dit is opgelost.

Issuewinkel 3549 

Het verwerken van verkochte gewichtsartikelen vanuit Cash-it naar Orbak werd niet correct afgehandeld. Dit is 

verbeterd.

Wenswinkel 3550 

Het winkelresultaat bepalen hield alleen rekening met het berekende pinbedrag en niet met het eventueel handmatig 

ingevoerde pinbedrag. Dit is aangepast. Een handmatig ingevoerd bedrag heeft nu voorrang op het berekende 

bedrag.
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2.0.63.106
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3554 

Als een rapport op liggend afdrukken ingesteld staat in een afdrukschema dan werd het toch staand ge-maild. Dit is 

opgelost.

Wensexpeditie 3555 

Maatwerk voor relatie 39 voor het automatisch aanmaken van twee desadv bestanden na de import van de manco's 

(PC Data) via expeditie verschillen.

Issuefinancieel 3553 

Het rechtstreeks afdrukken van een inkoopfactuur via Extra leverde een foutmelding op. Dit is verholpen.

Issueinkoop 3557 

Een controle op correcte nieuwe inkoopregels ging onterecht af bij het automatisch aanmaken van een 

backorderregel. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3552 

Indien een klant meer pint dan het bedrag op de kassabon, werd het te veel opgenomen bedrag niet als kasmutaties 

geregistreerd in het winkelresultaat. Dit is verholpen.

2.0.64.107
CallNote SoortModule

Projectexpeditie 3563 

De ordercode van Orbak werd altijd na 9 posities vanaf links afgekapt in PC Data. U kunt er nu ook voor kiezen 

om dit vanaf rechts te doen. Dit is instelbaar in de bedrijfsgegevens op de tab logistiek.

Wenspersoneel 3560 

U kunt nu bij werknemers vooraf een afwezigheidsplanning invullen. Tijdens het aanmaken van de weekplanning 

worden werkdagen dan automatisch omgezet naar de betreffende afwezigheid. U kunt eveneens de 

vakantieplanning afdrukken via het nieuwe rapport in de map personeel.

Wenspersoneel 3566 

Ten behoeve van de koppeling met het salarispakket van Unit4 is het nu ook mogelijk om de achternaam van de 

partner apart vast te leggen op de tab werknemer.

Issuespecificatie 3562 

Producten uit specsplaza zonder gekoppelde standaard ingrediënten werden niet altijd gekoppeld.

Issueverkoop 3558 

Bij het doorlopen van orders veranderde in sommige situaties niet het weeknummer. Dit is opgelost.

Issueverkoop 3567 

Het toevoegen van verkoopregels is versneld.

Wenswinkel 3569 

In het transactiescherm wordt nu ook per transactieregel het totaal netto regelbedrag getoond.

2.0.65.108
CallNote SoortModule

Projectfinancieel 3571 

Ten behoeve van aparte Bake Off facturering aan Top Bakkers kunt u bij de bedrijfsgegevens een extra 

relatienummer ingeven. Per relatie kunt u aangeven of de relatie in het aparte Bake Off factuurbestand moet worden 

aangeleverd.
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2.0.66.109
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3578 

Bij het aanmaken van een nieuw jaar kunt u nu ook bestaande reclames, met een eind datum gelijk of hoger is aan 

het nieuwe jaar, automatisch de dagen van het nieuwe jaar laten toevoegen.

Projectfinancieel 3574 

Ten behoeve van de EDI facturering kunt u een EAN code ingeven voor het Buyer adres, indien dit afwijkt van de 

EAN code voor het afleveradres. Indien het afleveradres en buyer adres hetzelfde is, kunt u dit veld leeg laten.

Wensinkoop 3575 

U kunt nu bij het ingeven van een inkoopopdracht een leverdatum ingeven, waarmee u de automatische leverdatum 

kunt overschrijven. Indien u de leverdatum leeg laat, wordt de leverdatum bepaald aan de hand van de levertijd van 

het product.

Wenspersoneel 3577 

De standaard locatie van een werknemer is toegevoegd aan het scherm "Verjaardagen".

Issuerelatie 3572 

Het vernummeren van relatie kon in bepaalde situaties een foutmelding opleveren i.v.m. historische 

verkoopopdrachten. Dit is opgelost.

2.0.67.110
CallNote SoortModule

2.0.68.111
CallNote SoortModule

Issue3581 

De import sligro gaf in specifiek geval een recursieve constraint. Dit is opgelost

Wenscontactregistratie 3591 

U kunt nu bij een klacht aangeven of deze wel of niet terecht is. Tevens kunt u op de producten tab ook de 

THT-datum en productiecode invullen.

In de mail van de klacht wordt nu ook de klachtafhandeling (intern/extern) vermeld, indien ingevuld.

Wensdatacom 3587 

U kunt nu per klant aangeven of aantal van te importeren orders de reeds aanwezige aantallen (prognose of eerdere 

import) dienen te overschrijven of dat deze er bij opgeteld moeten worden. De standaard waarde is overschrijven, 

hetgeen de huidige werking van de import is.

Indien u bij Top Bakkers klanten de import op "optellen" zet, wordt tevens de centrale facturering op "TB 

ordercode verplicht" gezet.

Wensproduct 3588 

Het is nu mogelijk om bij verkoopproducten (tab productie) aan te geven dat deze op een bepaalde dag(en) niet 

meegenomen worden in de productie.

Issueproductie 3580 

Als een deelproduct drie of meer maal voorkwam kon er op de tab product een foutmelding voorkomen.

Issuespecificatie 3583 

De import van voedings- en energiewaarden vanuit Specsplaza ging in sporadische gevallen niet goed.

Issuespecificatie 3592 

Als ingrediënten twee maal voorkomen in een samenstelling kon de hoeveelheid in de specificatie soms niet 

kloppen.

2.0.69.112
CallNote SoortModule

Issuespecificatie 3589 

Door een afwijkende manier van aanleveren van producten door Sonneveld in Specsplaza, ging  import van die 

producten niet altijd juist.
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2.0.70.113
CallNote SoortModule

Wenscontactregistratie 3598 

In de bedrijfsgegevens kunt u aangeven of een klacht nogmaals gemaild moet worden als de status van de klacht 

wordt veranderd.

Wensfinancieel 3603 

Ten behoeve van management informatie via Qlikview worden nu ook de verkoopkosten, winst verkoop en 

kostprijs verkoop in de factuurregels opgeslagen.

Projectproduct 3604 

In de export naar PS Food is de export van ingrediënten, alba-kenmerken en voedingswaarden van producten 

zonder samenstelling toegevoegd.

Wensverkoop 3247 

Inactieve producten worden vanaf nu ook gemarkeerd in de verkoopopdracht.

Projectwinkel 3599 

U kunt nu voor Cash-it spaarsystemen aanmaken en koppelen aan de winkels.

Wenswinkel 3601 

U kunt nu bij producten in de tab winkel aangeven dat deze bij een kassa-aanslag op rekening niet in mindering 

gebracht moeten worden op de order van de winkel. Dit geldt bijvoorbeeld voor producten als "snijkosten".

2.0.71.114
CallNote SoortModule

Wensrendement 3607 

U heeft nu de mogelijkheid om bij de bewerkingen een capaciteitsverliespercentage in te geven. Hierdoor wordt 

automatisch een vermindere hoeveelheid in de berekening gebruikt, waardoor de kosten per stuk hoger worden.

Wenswinkel 3608 

Indien in Cash-it bij een bon op rekening een tekst wordt ingevuld, dan wordt deze nu als factuurtekst in Orbak 

opgenomen. Dit geldt alleen voor de tekst en niet toeslagen.

2.0.72.115
CallNote SoortModule

Wensexpeditie 3614 

In de export naar PC Data is de mogelijkheid toegevoegd om een andere EAN barcode in te vullen op de tab 

expeditie. Indien hier geen barcode is ingevuld, wordt de standaard EAN code in het bestand geplaatst.

Projectexpeditie 3615 

U heeft nu de mogelijkheid om verschillende orders te verzamelen op één relatiecode voor Dispotool. U dient bij 

de te verzamelen klanten op de tab expeditie de relatiecode van de verzamelklant in te vullen.

Issuefinancieel 3610 

Het controleren van de reclames tijdens de facturering is versneld.



Releasenotes
Afdruk: 9-8-2013 16:03:00 Pagina: 71 / 87 

2.0.73.116
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3621 

De roepnaam van een persoon is vergroot van 15 naar 30 posities.

Wensalgemeen 3626 

Bij de import van werknemers vanuit Afas kan nu via de systeeminstellingen 'PSNAFASCASHVAN' en 

'PSNAFASCASHTM' een range worden opgegeven, waarbij tijdens de import automatisch het vinkje "Cash-it" 

wordt aangezet.

Wenscontactregistratie 3618 

U heeft nu ook de mogelijkheid om een contact te mailen naar een zelf in te vullen e-mail adres.

Issuefinancieel 3616 

Het bepalen van de inkoopprijs op de inkoopfactuur kon fout gaan indien voor hetzelfde product bij dezelfde 

leverancier meerdere regels aanwezig zijn in het inkoopassortiment. Dit is verholpen.

Issuerapportage 3625 

In het winkelrapport 'Cash-it kassabon overzicht' werden de bedragen van gewichtsartikelen niet correct getoond. 

Dit is verbeterd door de kiloprijs en het gewicht in kilo's te tonen.

Wensrelatie 3622 

In de batch waarmee relaties kunnen worden aangemaakt vanuit de werknemer is nu ook een optie toegevoegd om 

wijzigingen van de n.a.w. gegevens van de bestaande werknemers door te voeren in de al bestaande relatie van deze 

werknemer. Hiervoor dient u wel een nieuwe systeeminstelling 'PSNRLTUPD' met de waarde 'Y' aan te maken.

Issuespecificatie 3624 

De voedingswaarden werden niet altijd juist geïmporteerd vanuit Specsplaza. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3623 

Het bepalen van de winkelresultaten is versneld. Dit betekent wel een zware conversie op de tabel 

Cash_it_transactieregels.

2.0.73.117
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 3628 

Het was niet mogelijk om een contactbon voor subdebiteuren te maken. Dit is verbeterd.

Wensrapportage 3630 

Met behulp van het nieuwe rapport "Product detectie" in de map "Producten" kunt u zien in welke bovenliggende 

producten de geselecteerde producten voorkomen en welke allergenen deze producten hebben. Zo kunt u 

bijvoorbeeld snel zien in welke producten bepaalde grondstoffen voorkomen.

Issuerelatie 3631 

Bij het opslaan van een nieuwe factuurcrediteur kon een onjuiste foutmelding optreden. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3632 

De relatie tussen de transactieregels en de transactieregels_mixmatch is gewijzigd, waardoor de import van de 

transactieregels_mixmatch via de mosconnector is versneld.
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2.0.74.118
CallNote SoortModule

Projectproductie 3635 

U heeft nu de mogelijkheid om vast te leggen wanneer producten tijdens productie gebruikt worden. U kunt per 

product oa. de lotcode en/of THT-datum invullen.

Indien u inlogt met een gebruikersnaam die begint met TRACE, dan krijgt u een speciaal invoerscherm, welke op 

een touchscreen te gebuiken is i.c.m. een scanner.

Via het rapport "Productie track & trace" kunt u opzoeken wanneer grondstoffen zijn gebruikt in productie en 

welke klanten producten hiervan hebben afgenomen.

Wensrapportage 3633 

Nieuw overzicht "Verjaardagen consument" in de map winkel.

Wensspecificatie 3636 

U kunt nu bij producten waarbij u handmatig de ingrediënten in geeft ook gebruik maken van de volgnummers 

indien één of meerdere percentages ontbreken.

2.0.75.119
CallNote SoortModule

Projectdatacom 3638 

In de koppeling met Extra Vestiging Zakelijk worden nu ook de specificaties inzake ingrediënten, allergenen en 

voedingswaarden geëxporteerd. Ook is het mogelijk om de retouren te verwerken.

Wensinkoop 3640 

nieuw veld notitie in inkoopbatch

Wensinkoop 3641 

U kunt nu bij een inkoopbatch een notitie ingeven welke wordt afgedrukt op de inkoopbon.

Issuespecificatie 3643 

Tijdens het importeren van specsplaza kon een foutmelding optreden. Dit is verholpen.

Issueverkoop 3639 

Het importeren van een prognose.csv met een ander ordertype dan bij de relatie is ingevuld, werd toch op de 

standaard ingelezen. Dit is verholpen.
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2.0.75.120
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3646 

Bij het aanmaken van het nieuwe jaar kunt u nu ook automatisch data aanmaken van bestelblokkeringen met een 

einddatum hoger of gelijk aan het jaar dat u gaat aanmaken.

Wenscontactregistratie 3644 

In de mails welke verstuurd worden bij een actie, klacht of contact wordt nu ook de klantnaam, adres, 

telefoonnummer en e-mail adres vermeld.

Issuedatacom 3648 

Het importeren van negatieve aantallen via Top Bakkers bestellingen werd niet altijd correct verwerkt. Er wordt nu 

een foutmelding vastgelegd tbv het importverslag orders als er nog geen order aanwezig is en negatieve aantallen 

worden doorgezonden. Dit komt voor als klanten op de verkeerde ordercode correcties doorsturen.

Projectfinancieel 3649 

Ten behoeve van Sligro/Vitam is een nieuwe export module gemaakt waarmee facturen geëxporteerd en gemaild 

kunnen worden.

Wensrapportage 3647 

Nieuw rapport in de map rendement "Kostensoorten". Dit rapport toont de kostensoorten met de bijhorende 

producten.

Issueverkoop 3645 

Het was toegestaan om interfiliaalregels aan te maken cq. te wijzigen terwijl de factuur al gejournaliseerd is. Dit is 

verholpen.

2.0.76.121
CallNote SoortModule

Issuedatacom 3653 

Bij het inlezen van TB orders op een feestdag werd een foutmelding getoond. Deze foutmelding wordt nu 

opgeslagen en is zichtbaar op het "Importverslag orders".

Projectexpeditie 3652 

Er is een im-/export module gemaakt met Avery. In deze module worden de orders geëxporteerd, waarna het aantal 

via Avery gescande kratten weer wordt ingelezen t.b.v. rapportage. De bestandsnamen kunt u vastleggen in de 

systeeminstellingen met de codes AVERY_BEST_EX (export) en AVERY_BEST_IM (import).

Issuefinancieel 3656 

In sommige gevallen werd tijdens het factureren getracht bij een historische opdracht een minimum besteding toe te 

voegen. Dit is verholpen.

Issuerapportage 3654 

De selectie op ordertype in de rapporten "Verkoopopdrachten" en "Verkoopopdrachten routekenmerk" werkte niet. 

Dit is verholpen.

Projectwinkel 3655 

Ten behoeve van relatie 101 is een export batch gemaakt voor siso.

2.0.77.122
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 3658 

Ten behoeve van Exact is het datum formaat gewijzigd van DDMMYY naar DDMMCCYY.

Projectverkoop 3659 

Ten behoeve van Top Bakkers is de import van de bestellingen uitgebreid met variabele waarden. Deze waarden 

worden per order opgeslagen in de verkoopordernotities. De eerste toepassing van deze variabelen is het afdrukken 

van kratkaartjes voor Huuskes.
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2.0.77.123
CallNote SoortModule

Issuepersoneel 3660 

Bij een afwezigheid van 00:00 t/m 00:00 en een dienst over twee dagen heen werd de afwezigheid niet goed 

verwerkt. Dit is verholpen.

2.0.77.124
CallNote SoortModule

Wensexpeditie 3661 

Het aanmaken van orders voor PC Data kan nu ook getotaliseerd worden via de "relatiecode verdelen". Let op! Het 

teruglezen van manco's kan niet worden uitgesplitst over de verschillende klanten, maar wordt op de totaalklant 

geboekt. Indien u met deze methode werkt is het teruglezen van manco's dan ook af te raden.

Issueproduct 3663 

Het vernummeren van producten met interfiliaal regels leidde tot een foutmelding. Dit is opgelost.

2.0.78.125
CallNote SoortModule

Wenscontactregistratie 3668 

In de mail van de klacht wordt nu ook de aanmaak- en afhandeldatum vermeld.

Projectdatacom 3665 

Ten behoeve van relatie 261 is de import van verkochte aantallen uitgebreid met de uitverkooptijd.

Projectdatacom 3667 

De importverwerking van bestellingen via Extra Vestiging zakelijk houdt nu ook rekening met leveringen.

Issuerelatie 3666 

Bij het aanmaken van een subdebiteur wordt nu automatisch de instelling van de centrale facturering overgenomen 

van de hoofddebiteur. Het is wel mogelijk om hiervan af te wijken.

2.0.78.126
CallNote SoortModule

Wenspersoneel 3671 

Het is niet meer toegestaan om regels te verwijderen uit de personeelsplanning indien de planning definitief is 

gemaakt. Dit om te voorkomen dat op het vergelijkingsoverzicht deze regels niet meer zichtbaar zijn.

Wensrendement 3672 

U heeft nu de mogelijkheid om directe kosten op basis van het gewicht hoofdgrondstof (bloem) toe te kennen aan 

producten. U kiest bij de kostensoort voor de nieuwe methode "Gewicht hoofdgrondstof" en vult de kosten per kilo 

in. Bij het toekennen van de kostensoort aan het product wordt het bedrag verrekend met de hoeveelheid 

hoofdgrondstof.

2.0.79.127
CallNote SoortModule

Projectalgemeen 3670 

Nieuwe module koppeling Retail Service Group met een import van producten van Versunie en export van orders 

naar Versunie en export van verkoopgegevens naar RSG.
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2.0.80.128
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3677 

Het is nu mogelijk om ook rapporten voor werknemers te mailen via het afdrukschema. Bij de mailparameters dient 

u aan te geven of deze voor relaties of werknemers is.

Wensrelatie 3675 

U kunt nu bij de relatie ook een IBAN nummer invullen.

Issuewinkel 3676 

Het nummer van het afleveradres van een winkelklant werd niet gerepliceerd met Cash-it Backoffice. Dit is 

verholpen. De lengte van het adres (40 pos.) is gelijk getrokken tussen Orbak en Cash-it.

2.0.81.129
CallNote SoortModule

Issueinkoop 3682 

Indien bij het aanmaken van een inkoopopdracht via verkoop al een inkoopopdracht op dezelfde besteldatum 

aanwezig was met een andere leverdatum, dan werden de inkoopregels uit verkoop aan deze opdracht toegevoegd. 

Dit was niet juist en is verholpen.

Wenspersoneel 3679 

Bij het aanmaken van een relatie uit de werknemer wordt het privé e-mail adres overgenomen naar de relatie. 

Tenzij dit niet gevuld is, dan wordt het e-mail adres overgenomen.

Wenspersoneel 3680 

De term SOFI-nummer is gewijzigd in BSN-nummer.

Issueproduct 3681 

Het bruto winst percentage werd onder de 10% niet correct vertoond bij een product op de tab rendement. Dit is 

verholpen.

Issuerapportage 3683 

In het rapport "Cash-it Afrekenoverzicht" werden de kasmutaties niet correct verwerkt. Dit is verholpen.

2.0.82.130
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3687 

U heeft nu de mogelijkheid om contracten in Orbak vast te leggen. Een contract kan zowel gekoppeld worden aan 

een werknemer als een relatie. Tevens is er een overzicht waarop u kunt zien welke contracten er zijn en wanneer 

deze aflopen.

Wensdatacom 3685 

Het is nu ook mogelijk om een ordernotitie in te vullen bij Extra Vestiging Zakelijk.

Projectdatacom 3688 

Nieuwe module voor het importeren van orders van Taartenwinkel via internet.

2.0.83.131
CallNote SoortModule

Issuedatacom 3691 

De import van orders van Huuskes via Top Bakkers is versneld.

Projectdatacom 3693 

Import pad van Extra vestiging gelijk gemaakt aan Netlogics. De submap "EV" wordt nu  automatisch door Orbak 

toegevoegd.

Wensproduct 3692 

Op de tab rendement wordt nu ook het bruto winst percentage t.o.v. de basis factuurprijs getoond.
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2.0.84.132
CallNote SoortModule

Projectdatacom 3699 

De verwerking van gegevens tussen Orbak en Extra Vestiging Zakelijk verloopt nu geheel binnen Orbak, waardoor 

de gebruiker niet meer hoeft te wachten op externe verwerkingen via DOS-boxen.

Issuedatacom 3701 

Het importeren van grote orderbestanden via Extra Vestiging leverde een foutmelding op. Dit is verholpen.

Wensinkoop 3697 

U heeft nu de mogelijkheid om vanuit de inkoopopdracht, na het aanmaken van de inkoopbatch, het controle 

overzicht goederenontvangst af te drukken. U kunt het rapport toevoegen in hetzelfde afdrukschema dat bij de 

bedrijfsgegevens is ingevuld bij de inkoopbon.

Projectproduct 3700 

Voor relatie 101 is een maatwerk export gemaakt t.b.v. Bartender.

Wensrapportage 3696 

De achternaam van de werknemer op de personeelsrapporten wordt nu samengesteld uit de achternaam partner en 

de eigen achternaam.

Issuespecificatie 3695 

De specificatieberekening ging niet altijd goed bij hele kleine hoeveelheden. Dit is opgelost.

Issuewinkel 3698 

Indien een winkelbestelling via Cash-it later in de kassa werd geannuleerd werd de bestelling in Orbak niet op nul 

gezet. Dit is verholpen.
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2.0.85.133
CallNote SoortModule

Issuedatacom 3706 

Bij het importeren van negatieve orders van Top Bakkers wordt nu eerst gecontroleerd of het negatieve aantal niet 

groter is dan het bestelde aantal. Indien wel het geval is zal de regel niet verwerkt, maar als foutmelding worden 

getoond in het 'importverslag orders'.

Wensdatacom 3710 

U kunt nu per ordertype opgeven of deze beschikbaar is op Extra Vestiging. Tevens is het mogelijk om een aparte 

sluitingstijd in te vullen. Extra Vestiging kijkt eerst naar de sluitingstijd van de klant en vervolgens van de levering. 

Indien één van beide is verlopen kan de klant niet meer bestellen.

Deze funcionaliteit wordt binnenkort toegevoegd aan Extra Vestiging.

Wensdatacom 3711 

U kunt nu per product aangeven op de tab specificatie of de gegevens naar Extra Vestiging verstuurd moeten 

worden middels het vinkje "Goedgekeurd Extra Vestiging". Hiermee kunt u voorkomen dat onjuiste declaratie 

zichtbaar worden voor uw klanten.

Wensdatacom 3719 

Op de bestelsite van Extra Vestiging kan de klant nu ook een bericht versturen via de nieuwe menu-optie "contact".

Wenspersoneel 3718 

U kunt nu bij een werknemer aangeven hoe de achternaam moet worden samengesteld. Standaard wordt is dit 

ingesteld op 'Partnernaam - Eigen naam". Ook de personeelsrapporten zijn hier op aangepast.

Issueproduct 3704 

Tijdens het vernummeren gingen onterecht controle regels af op interfiliaal regels, waardoor het vernummeren niet 

kon worden afgerond. Dit is verholpen.

Projectproductie 3720 

In het speciale traceerscherm kunt u nu ook met "ENTER" vanuit de productcode en lotcode naar het volgende 

veld. Hierdoor is het mogelijk om deze velden vanuit een scanner te vullen en automatisch door te gaan naar het 

volgende veld.

Wensrapportage 3712 

Op de factuurrapporten is het IBAN nummer uit de bedrijfsgegevens toegevoegd.

Wensspecificatie 3708 

Bij allergenen heeft u nu de mogelijkheid om de status "Kruisbesmetting" mee te geven. Dit is bedoeld om 

bijvoorbeeld op receptuur niveau 'sesam', 'noten, etc. mee te geven.

Wensspecificatie 3709 

Bij de voedingswaarden kunt u een dagelijkse hoeveelheid invullen en bij het product een portie grootte. Op de 

productspecificatie wordt dan het percentage van de dagelijkse hoeveelheid per portie afgedrukt. De dagelijkse 

hoeveelheid voor de kilocalorieën kunt u in de bedrijfsgegevens invullen op de tab specificatie.

Wensspecificatie 3716 

U kunt nu per ingrediënt aangeven dat deze vet afgedrukt moet worden. Orbak zal bij deze ingrediënten de 

html-code voor vet (<b> </b>) om de omschrijving plaatsen. De standaard Orbak rapporten en etiketten zijn 

hiervoor aangepast. Indien u gebruik maakt van maatwerk en van deze optie gebruik wilt maken, dan dienen deze 

aangepast te worden.

Issueverkoop 3713 

Het doorgeven van retouren via Cash-it leverde in sommige gevallen een dubbel telling op. Dit is verholpen.

Wensverkoop 3721 

U kunt nu bij de relatie op de tab verkoop aangeven dat het ingegeven ordertype exclusief is. Dit betekent dat de 

klant alleen in dit ordertype mag bestellen.

Wenswinkel 3702 

De export van winkelverkopen naar RSG kan nu ook via systeeminstellingen automatisch gestart worden vanuit het 

aanmaken van de verkoopfacturen.



Releasenotes
Afdruk: 9-8-2013 16:03:00 Pagina: 78 / 87 

2.0.86.134
CallNote SoortModule

Issuedatacom 3726 

De reclames naar Extra Vestiging werden niet goed over gezet, indien de productcode langer dan 6 posities is. Dit 

is verholpen.

Issuefinancieel 3728 

Bij het aanmaken van een directe factuur voor een subdebiteur werd een extra lege factuur voor de subdebiteur 

aangemaakt. Dit is verholpen.

Issueverkoop 3723 

In uitzonderlijke gevallen werden retouren via Cash-it niet in Orbak geaccepteerd, omdat er een afhaalorder 

aanwezig was. Dit is verholpen.

Wenswinkel 3725 

U kunt nu per winkel instellen of consumentenorders vanuit Cash-it doorgestuurd moeten worden als 

verkooporders in Orbak.

2.0.87.135
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3733 

In heel zeldzame gevallen werd een rapport niet verstuurt via e-mail. Dit is aangepast zodat dit niet meer kan 

vookomen.

Wensdatacom 3732 

Ook de website van de klant wordt nu doorgestuurd naar Extra Vestiging Zakelijk.

Wensfinancieel 3729 

De export van inkoopfacturen naar Exact is gewijzigd. Er wordt nu op dezelfde wijze geëxporteerd als de 

verkoopfacturen. In de inkoopboeking wordt nu btw op btw code geboekt via de tussenrekening inkoop.

Issueproduct 3735 

Het berekenen van de voedingswaarden is versneld.

Wensspecificatie 3731 

Aan de voedingswaarden is de optie "Verplicht" Ja/Nee toegevoegd. Bij de productspecificatie kunt u ervoor 

kiezen om alle voedingswaarden af te drukken of alleen de verplichte voedingswaarden. De verplichte 

voedingswaarden zijn naast de energiewaarde, vet, verzadigd vet, koolhydraten, suikers, vezels, eiwitten en zout.

Issueverkoop 3736 

Bij het inlezen van retouren vanuit Cash-it kan in uitzonderlijke gevallen een regel binnen komen zonder aantal. 

Hier werd door Orbak geen rekening mee gehouden, waardoor een foutmelding optrad. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3734 

Indien bij een consumentenbestelling vanuit Cash-it meerdere tekstregels werden doorgegeven, dan werd alleen de 

laatste gekoppeld aan het product. Dit is verholpen door alle teksten samen te voegen.

2.0.88.136
CallNote SoortModule

Wenspersoneel 3738 

U kunt nu in de bedrijfsgegevens aangeven of u de vakantie-uren per periode automatisch wilt ophogen. U dient 

tevens het aantal perioden per jaar in te vullen en bij de werknemer het aantal vakantie-uren per jaar. Bij het 

aanmaken van de loonstaat wordt dan het aantal vakantie-uren van de periode bijgeboekt.

Wenswinkel 3740 

U kunt u aangeven dat een kassa inactief is bij een winkel.



Releasenotes
Afdruk: 9-8-2013 16:03:00 Pagina: 79 / 87 

2.0.89.137
CallNote SoortModule

Wenscontactregistratie 3744 

Op het klachtenscherm is ter informatie een tab met de kenmerken toegevoegd. Het is niet mogelijk om deze tab 

wijzigingen door te voeren.

Issuedatacom 3742 

Bij het exporteren van een reclame met meerdere relaties en producten vanuit Orbak naar Extra Vestiging werd 

alleen de laatste combinatie relatie/product ingelezen. Dit is verholpen.

Issuedatacom 3743 

Voor het ingeven van retouren via EV werd de verkeerde parameter door gegeven. Dit is verholpen.

Wensdatacom 3749 

U kunt nu per ordertype ingeven hoeveel dagen minimaal vooruit besteld moet worden voor Extra Vestiging.

Issuedatacom 3754 

De export van gegevens naar Extra Vestiging is versneld.

Wensfinancieel 3751 

Voor relatie 229 is ingebouwd om de datum in de fmuta6.csv met 6 posities ipv 8 posities door te geven. Hiervoor 

dient de systeeminstelling 'EXACTOUD' aangemaakt te worden.

Wensrapportage 3750 

Aan de dagfactuur is een extra parameter toegevoegd waarmee bepaald kan worden of de ordercodes apart vermeld 

moeten worden op de factuur.

Wensspecificatie 3746 

Met behulp van het nieuwe veld volgorde kunt u de voedingswaarden in een andere volgorde van de code 

afdrukken op de productspecificatie.

Wensverkoop 3753 

U kunt nu bij een product op de tab verkoop aangeven dat het niet gewijzigd mag worden via het 

winkelbestelscherm.

Issuewinkel 3741 

Indien een kassadebiteur was uitgezet en later weer wordt aangezet, dan werd deze niet opnieuw overgezet naar 

Cash-it. Dit is verholpen.

2.0.89.138
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 3755 

Controleren reclames in facturering versneld.
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2.0.90.139
CallNote SoortModule

Wensdatacom 3761 

U kunt nu via de systeeminstelling "EV_GROEP" instellen of u omzetgroepen of assortimentsgroepen wilt 

verzenden naar Extra Vestiging.

Wensdatacom 3762 

Indien u bij een relatie voor Extra Vestiging het vinkje "meerdere ordertypen" uitzet, dan kan de klant alleen nog 

orders aanmaken voor het standaard ordertype dat ingevuld is op de tab verkoop.

Wensexpeditie 3760 

De export naar PC Data wordt nu alleen uitgevoerd voor ordertypes waarbij de eigenschap expeditie aan staat.

Issueproduct 3763 

In de export naar Digi worden de codes voor het vet afdrukken van een ingrediënt niet meer meegestuurd, 

aangezien Digi hier niet mee om kan gaan.

Issuewinkel 3757 

Het aanmaken en bijwerken van de begroting via de batch is verbeterd.

Projectwinkel 3759 

Ten behoeve van Cash-it zijn extra velden toegevoegd op de tab winkel.

2.0.90.140
CallNote SoortModule

Issueinkoop 3766 

De export van inkoopproducten naar de Beko werd inhoudelijk niet gesplitst per inkoopbatch. Dit is aangepast.

Issuepersoneel 3765 

Het ophogen van de vakantie-uren werd nu altijd per periode gedaan. Er werd niet gecontroleerd wat de 

bedrijfsinstelling is. Dit is verholpen.

Issueverkoop 3764 

Indien een product in het winkelbestelscherm niet gewijzigd mag worden, moest handmatig het oorspronkelijke 

aantal besteld ingevuld worden. Dit wordt nu automatisch gedaan.

2.0.90.141
CallNote SoortModule

Issuepersoneel 3767 

Als men een datum_uit_dienst invulde bij een werknemer dan kreeg men een foutmelding. Dit is opgelost.

Projectpersoneel 3769 

De export van werknemers naar L1nda is verbeterd.

Projectrendement 3768 

De term "Verpakkingsbelasting" is gewijzigd in "Afvalbeheersbijdrage"
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2.0.91.142
CallNote SoortModule

Projectpersoneel 3772 

Er is een koppeling gemaakt met het tijdregistratie-systeem in Cash-it. Hierdoor worden de klokitems over gezet 

naar Orbak en de planning gecorrigeerd met de werkelijke uren.

Projectproduct 3775 

Voor de koppeling met InOne is een nieuwe product export gemaakt.

Projectproduct 3776 

Voor de koppeling met Hutten is een product export gemaakt.

Wenswinkel 3770 

In de begroting kan nu ook de omzet ex. btw worden gebruikt door de systeeminstelling "BGTOMZEX" aan te 

maken.

Issuewinkel 3773 

De tekstregels vanuit Cash-it werden niet altijd doorgegeven aan de verkoopopdracht in Orbak. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3774 

In de berekening van het kasverschil werden de kasmutaties niet correct verwerkt. Dit is verholpen.

2.0.92.143
CallNote SoortModule

Issuedatacom 3780 

De speciale tekens worden nu ook op een juiste wijze geëxporteerd voor de koppeling met Extra Vestiging.

Projectpersoneel 3779 

Het is nu ook mogelijk om meerdere diensten op één dag via de klokitems af te handelen.

2.0.93.144
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3785 

U heeft nu de mogelijkheid om een user BATCH aan te maken in de autorisatie. Indien u met deze user BATCH 

inlogt krijgt u een scherm waarmee u batches kunt starten zonder dat dit ten koste gaat van het aantal gebruikers.

Wensalgemeen 3786 

De gegevens van ORBASE worden nu direct weergegeven in het Info scherm.

Wensdatacom 3783 

Het assortiment voor EV wordt opgebouwd door het assortiment dat is ingevuld bij de klant , aangevuld met de 

producten van het basisassortiment welke niet voorkomen in het klantassortiment.

Het klantassortiment hoeft dus alleen nog maar te bestaan uit aanvullingen ten opzichte van het basisassortiment.

Wenspersoneel 3781 

In de export van werknemers naar L1nda worden de werknemers uit dienst niet meer in het bestand geplaatst.

Issuepersoneel 3782 

Indien bij klokitems de begin- en eindtijd (afgerond) hetzelfde was ontstond een recursieve constraint. Dit is 

verholpen.

Wensproduct 3787 

In de export voor Cikam worden nu ook de voedingswaarden geëxporteerd.
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2.0.93.145
CallNote SoortModule

Issuealgemeen 3788 

Er werd een foutmelding getoond in de het batchmenu van de gebruiker Batch, nadat een opgestart batchscherm 

werd gesloten en via de pijltjestoetsen en volgende batch werd geselecteerd en gestart. Dit is verholpen.

Issuealgemeen 3791 

Bij het kopiëeren van diverse gegevens werd ook het ID gekopieeerd dat wordt gebruikt voor Cash-it / Extra 

Vestiging. Dit is verholpen. Een nieuw record krijgt een nu nieuw ID.

Issuedatacom 3793 

Het koppelen van een hoofdassortiment aan een assortiment voor EV had tot gevolg dat niet altijd de producten uit 

het hoofdassortiment op de site werden getoond. Dit is opgelost.

Issuepersoneel 3794 

Bij het verwerken van klokitems werden ook de tijden aangepast van planregels waarvan de status niet op werken 

stond. Dit is aangepast.

Projectproduct 3792 

Aan de export naar InOne zijn de allergenen en levensovertuiging toegevoegd. De separator in het bestand is 

gewijzigd naar een #.

Issuewinkel 3789 

In de koppeling met Cash-it konden werknemers niet op inactief worden gezet. Dit is verholpen. Als bij een 

werknemer "Cash-it" wordt uitgezet in Orbak, dan wordt de werknemer inactief in de Cash-it.

Issuewinkel 3790 

Het invullen van de systeeminstelling 'BGTOMZEX' ten behoeve van een exclusieve omzet in de begroting leverde 

een foutmelding op. Dit is opgelost.

2.0.94.146
CallNote SoortModule

Wensdatacom 3797 

U heeft nu ook de mogelijkheid om bij extra vestiging aan te geven of er meer retour dan besteld mogelijk is.

Wensrapportage 3798 

Het nieuwe rapport "Verkoopregel controle-overzicht" toont de aantallen besteld per product/relatie die groter zijn 

dan het ingegeven aantal.

Issuewinkel 3799 

In versie 2.0.93.145 zat een probleem met het overzetten en activeren van werknemers naar Cash-it. Dit is opgelost.

2.0.95.147
CallNote SoortModule

Wensdatacom 3800 

Ten behoeve van relatie 46 is een speciale CSV import van orders gebouwd.

Projectspecificatie 3803 

Voor de import Specsplaza zijn aangepaste (nieuwe) verbindingen gelegd. Deze worden operationeel vanaf 15 mei 

2013. Via de bedrijfsgegevens kan op de tab specificatie de juiste methode gekozen worden. Methode 1 is de 

"oude" methoude, methode 2 de "nieuwe".

Projectspecificatie 3804 

Een import van een incomplete declaratie ging niet altijd goed. Dit is verholpen.

Issueverkoop 3802 

Het aanmaken van een prognose voor een klant met een assortiment, assortiment tonen aan en een exclusief 

ordertype leverde een foutmelding op, omdat de assortimenten werden toegevoegd aan alle geselecteerde 

ordertypen. Dit is verholpen.

Projectverkoop 3805 

Voor relatie 101 is een optie gebouwd om vanuit het winkelbestelscherm een nieuw scherm te openen voor het 

ingeven van de manco's (ontvangstverschillen).
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2.0.96.148
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3813 

Bij het mailen naar werknemers van bv. de loonstaat heeft u nu de keuze om te mailen naar het zakelijke of het 

prive e-mail adres. Deze keuze is beschikbaar bij de mailparameters.

Projectalgemeen 3816 

U heeft de mogelijkheid om van uw bankrekeningnummers van de relaties en werknemers de IBAN en BIC codes 

in te laten vullen via de IBAN conversietool. Via het menu Taken -> Algemeen -> Systeembeheer kunt u uw 

rekeningnummers exporteren in het bestand "iban_conversie.csv". Het bestand wordt aangemaakt in de gedeelde 

map van Orbak (bv. c:\users\public\orbak2\gedeeld of O:\). Via de site www.ibanbicservice.nl kunt u zich 

registreren en het bestand uploaden. U ontvangt dan een aangevuld bestand dat u weer kunt inlezen in Orbak via 

dezelfde menukeuze.

Issueproductie 3806 

Het aanmaken van de productietekstregels is verplaatst naar de batch, waardoor het aanmaken van de 

productiebatch iets is versneld.

Wensrelatie 3809 

U kunt nu bij het aanmaken van een relatie uit een werknemer ook een voorloopcode meegeven. Zo kunt nu 

bijvoorbeeld werknemer 001 als relatie 999001 aanmaken.

Issuespecificatie 3810 

Het is niet toegestaan om producten handmatig op 'Verwerkt' te zetten in 'Import producten'. Hier is een controle op 

geplaatst.

Issuespecificatie 3814 

De berekening van het voedingspercentage van vocht is verbeterd. Indien bij basisproducten extra grondstoffen 

werden toegevoegd met hele kleine hoeveelheden, dan was een negatieve vochtwaarde mogelijk. Dit is verholpen.

Issueverkoop 3807 

Het importeren van TB-orders in combinatie met "ordertype exclusief" en "BO" leverde een foutmelding op. Dit is 

verholpen.

Wensverkoop 3808 

Ten behoeve van het winkelbestelscherm kunt u nu een retourgrens instellen. Door middel van deze grens kunt u 

een tijdstip ingeven tot wanneer de retouren van gisteren vandaag ingevoerd kunnen worden.

Wensvoorraad 3811 

Bij het bepalen van de voorraad wordt nu een waarschuwing getoond indien de ingevulde datum meer dan 3 dagen 

afwijkt van de systeemdatum.

Issuewinkel 3817 

De omzetberekening van derving in de winkelverkopen bij gewichtsproducten was niet correct. Dit is verholpen.

2.0.96.149
CallNote SoortModule

Issueproductie 3818 

Het aanmaken van de productiebatch leverde soms problemen op met productietekstregels. Dit is verholpen, 

waardoor ook het aanmaken van de batch is versneld.

2.0.97.150
CallNote SoortModule

Projectexpeditie 3822 

De module "Koppeling PTV" is vernieuwd en beschikbaar. Hiermee kan gekoppeld worden met het routepakket 

PTV Smarttour.

Issuefinancieel 3823 

In de export van inkoopfacturen van buitenlandse leveranciers werd niet de juiste btw-code geplaatst. Dit is 

verholpen.

Wenswinkel 3819 

Er is een mogelijkheid gemaakt tot het importeren van kassa omzet van Vectron via een csv-bestand.
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2.0.98.151
CallNote SoortModule

Wensalgemeen 3827 

Extra veld MAIL_BCC toegevoegt bij de systeeminstellingen voor bcc functionaliteit tijdens het e-mailen van de 

rapporten.

Wensalgemeen 3841 

De begin- en einddatum van een contract kunnen nu op regelniveau gewijzigd worden bij de werknemer en relatie.

Projectdatacom 3833 

De specifieke velden voor Netlogics worden niet meer getoond in de bedrijfs- en relatiegegevens.

Issuedatacom 3837 

Teksten via Extra Vestiging overschrijven nu de reeds aanwezige tekst in Orbak. Bij meerdere keren wijzigen en 

verzenden werd de nieuwe tekst nl. geplakt aan de oude tekst en ontstonden er dubbele teksten.

Wenspersoneel 3830 

In de basisplanning worden nu per werknemer ook de contracturen en ingeplande uren getoond.

Issueproductie 3824 

De aanpassing in productie zorgde niet bij iedereen voor verbetering. Dit is verholpen.

Wensproductie 3843 

U kunt nu per deelproduct een uitvalpercentage opgeven in de samenstelling van een product.

Issuerelatie 3828 

Het aanmaken van een nieuwe relatie via Extra vanuit de verkoopopdracht kon in specifieke gevallen lang duren. 

Dit is verholpen.

Wensspecificatie 3844 

De import en verwerken van Specsplaza producten kan nu ook via Taken -> Productspecificatie apart opgestart 

worden. Hierdoor zijn deze opties ook vanuit de gebruiker BATCH te gebruiken.

Wensverkoop 3825 

In het scherm met de verkoopopdracht wordt nu ook het telefoonnummer van de contactpersoon getoond.

Wensverkoop 3838 

U kunt nu in de verkoopopdracht via Extra een apart scherm openen met de notitie van de relatie.

Projectwinkel 3834 

De specifieke velden voor Unit4 worden niet meer getoond in de relatiegegevens.

Issuewinkel 3845 

Tekstregels vanuit Cash-it werden niet altijd doorgevoerd in de verkoopregel. Dit is verholpen.

2.0.98.152
CallNote SoortModule

Issuefinancieel 3847 

De export van de facturen naar TopBakkers is versneld.
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2.0.99.153
CallNote SoortModule

Projectexpeditie 3852 

De koppeling PTV Smartour is uitgebreid met enkele velden.

Antwoordfinancieel 3848 

Index hints geplaatst op FNC_VK_FACTUUR_NIET_VERWERKT en FNC_VK_OPDRACHT_FNC tbv 

versnelling facturering.

Issuepersoneel 3849 

Bij de import van IBAN rekeningen werd de IBAN van de bankrekening van de medewerker overschreven met de 

IBAN van het spaarloon. Dit is verholpen. Mocht u nu beschikken over onjuiste IBAN nummers bij de werknemer, 

dan kunt u het bestand nogmaals inlezen voor een juiste verwerking.

Issuespecificatie 3853 

De volgorde van ingrediënten werd soms niet goed bepaald als een product van de status automatisch op geen en 

weer terug werd gezet. Dit is verholpen.

Issuewinkel 3854 

Het overzetten van werknemers, welke ook aangemerkt zijn als consument, naar Cash-it werkte niet correct. Dit is 

verholpen.

Wenswinkel 3857 

U kunt nu bij de Cash-it tekstregels ook de prijs inclusief btw invullen. De prijs exclusief btw wordt dan 

automatisch berekend.
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Aandachtspunten
Onderdeel Note ORBASE

systeem

Programma's die het TCP/IP verkeer controleren, zoals virusscanners en firewalls, kunnen zeer ernstige 

vertragingen in uw ORBAK2 software veroorzaken. Ook is het mogelijk dat de Wibu-key geblokkeerd wordt.  

Het is raadzaam om met behulp van uw leverancier zoveel mogelijk controles op IP adressen en poorten met 

betrekking tot ORBASE uit te schakelen. Ook wordt het scannen van de ORBASE map sterk afgeraden. Standaard 

worden de volgende TCP poorten gebruikt:  - ORBASE poort 1315 - Rules Service poort 7777 - Wibu-key poort 

22347.

484

systeem

Bij installatie van service pack 2 voor windows XP wordt de Windows Firewall standaard geactiveerd. Op de 

ORBASE server moet worden ingesteld dat een connectie naar de ORBASE service door de firewall heen mag. Dit 

is het meest eenvoudig te realiseren door bij de uitzonderingen van de firewall het programma SOLFE.EXE toe te 

voegen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw klantbegeleider.

543

systeem

De backup van ORBASE wordt standaard dagelijks overschreven. U bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijks 

veiligstellen van deze backup door middel van het kopieëren naar een extern medium!  

Indien u geen goede externe backup heeft loopt u een groot risico in geval van calamiteiten. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan technische problemen, brandschade of diefstal.  

Orbak raadt een automatisch systeem aan, zoals bijvoorbeeld het veiligstellen via internet.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw klantbegeleider.

781

systeem

In verband met de grootte van databases raden wij aan om op de ORBASE server te werken met het NTFS 

bestandssysteem. De oudere FAT structuren hebben beperkingen met betrekking tot de maximale bestandsomvang.

800

systeem

Op de ORBASE server is de naam van het database proces gewijzigd van [SOLFE.EXE] naar [SOLID.EXE].

Deze naam dient in de uitzonderingen van de firewall en virusscanner aangepast te worden!

2306

systeem

Indien u gebruik maakt van een paralelle printer dient deze niet op de server aangesloten te zijn. De manier waarop 

Windows met dit type (matrix) printers communiceert zorgt voor een extreme belasting van de hardware. Dit heeft 

tot gevolg dat alle overige processen (zoals ORBASE) vertraagd worden.

2312

systeem

Vanaf versie 2.0.47 wordt de Rules Service niet meer automatisch gestart. Dit kon bij verplichte conversies 

problemen opleveren. 

Na een geslaagde conversie dient eerst verlaten te worden en daarna dient de Rules Service handmatig opgestart te 

worden.

3294

winkel 2.0.73.1173627
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Aandachtspunten
Onderdeel Note ORBASE

Bij klanten met Cash-it is de conversie uitgesplitst in drie stappen. Dit om te voorkomen dat bij een probleem de 

bestaande gegevens verloren gaan. Elke volgende stap mag pas uitgevoerd worden als de vorige stap zonder fouten 

is uitgevoerd! 

Gebruik hiervoor de batch-file conversie_transactieregel.bat

Stap 1 (conversie_transactieregels_1): 

- maakt een OLD tabel en kopieert de bestaande regels naar deze tabel.

Stap 2 (conversie_transactieregels_2):

- verwijdert de bestaande transactieregel tabel

- maakt een nieuwe lege transactieregel tabel

- kopieert de bestaande gegevens uit de OLD tabel

Stap 3 (conversie_transactieregels_3):

- verwijdert de OLD tabel

Bij klanten zonder Cash-it kan het bestand conversie_transactie_zonder_cash_it.txt worden uitgevoerd via de 

SQL.BAT (wel eerst bestand hernoemen in sql.txt). Hierin wordt de bestaande (lege) tabel verwijderd en de nieuwe 

tabel aangemaakt.

Technische informatie: conversies
Onderdeel Note ORBASE

systeem 2.0.39.067

Als alle aansluitingen bezet zijn kan er niet meer worden ingelogd. Dit is onhandig voor supportmedewerkers. 

Gebruiker [SYSTEEM] kan vanaf nu altijd inloggen indien de dagcode wordt gebruikt.

Als deze gebruiker nog een actieve sessie heeft komt de gebruikelijke keuze om die af te breken.

3129


