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1

Inleiding
Dit document betreft de aanpassingen en opgeloste, externe defects in Multivers 12.3.0. De
opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van Multivers (Accounting, XtraLarge, Large, Medium,
Small en XtraSmall), afhankelijk van de pakketversie en de door de gebruiker ingestelde samenstelling
(XtraLarge en Accounting).

2

Multivers 12.3.0.0

2.1

Algemeen
Naast een aantal grotere wijzigingen, bevat de release ook verschillende kleine verbeteringen:
•
•
•

Multivers schermen die een webpagina openen hebben een moderner uiterlijk gekregen. Deze
schermen zijn aangepast om de beveiliging in de toekomst te kunnen waarborgen.
Het is niet meer mogelijk om e-facturen te versturen via de oude Peppol provider. Hiervoor zijn
de schermen aangepast.
De online help is geactualiseerd.

Vanwege uitbreidingen in Multivers, API en Boekhoud Gemak bevat deze release databasewijzigingen
waardoor alle administraties moeten worden bijgewerkt.

2.2

Wet- en regelgeving
Deze release bevat de volgende wijzigingen voor wet- en regelgeving:

2.2.1 Referentie Grootboek Schema
Vanaf deze release wordt versie 3.2 van het Referentie Grootboek Schema ondersteund. In onderhoud
grootboekrubricering kunt u deze versie inlezen door het gewenste schema (1, 2 of 3) te selecteren en
daarna op de knop RGS te drukken.

Deze versie wordt ook ondersteund in het modelbedrijf.

2.2.2 Btw-aangifte (alleen voor Belgische administraties)
Vanaf boekjaar 2022 is het invoerveld voor rooster 91 (decembervoorschot) niet meer beschikbaar in
de btw-aangifte.
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2.3

Audittrail
Vanaf deze release worden wijzigingen in een IBAN en/of een bankrekening van debiteuren en
crediteuren gelogd in Multivers. Er wordt vastgelegd welke gebruiker wanneer een IBAN en/of een
bankrekening heeft toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Ook in Boekhoud Gemak of door de API
worden deze wijzigingen gelogd.
Wanneer er vermoedens bestaan dat deze gegevens onterecht zijn gewijzigd, kan de wijzigingshistorie
(audittrail) worden opgevraagd via ODBC. Op het support portal mijn.supportgemak.nl is hiervoor een
kennisdocument beschikbaar.

2.4

Standaardadministraties (alleen voor accountants)
Binnenkort kunt u standaardadministraties ook beheren in Boekhoud Gemak. Wanneer u een
standaardadministratie opent in Boekhoud Gemak, dan is het niet meer mogelijk om deze
standaardadministratie te openen in Multivers.

2.5

Overzicht van de opgeloste defects
Bij sommige defects staat kort vermeld welke oplossing gekozen is. Als er alleen een omschrijving
opgenomen is, is de melding opgelost zonder dat het gebruik of de berekening is gewijzigd.
Defect

Omschrijving

DFCT0036342

Bij het aanmaken van een opdracht werd de melding "Sommige gegevens
waaraan wordt gerefereerd ontbreken" soms onterecht getoond. Dit is
opgelost.

DFCT0036397

In het memoriaaldagboek wordt op de boekingsregel de btw-code van de
grootboekrekening niet meer standaard geselecteerd.

DFCT0035922

Online help is geactualiseerd.

DFCT0035799

Installatiehandleiding is geactualiseerd.

3

Multivers 12.3.0.1

3.1

Overzicht van de opgeloste defects
Bij sommige defects staat kort vermeld welke oplossing gekozen is. Als er alleen een omschrijving
opgenomen is, is de melding opgelost zonder dat het gebruik of de berekening is gewijzigd.
Defect

Omschrijving

DFCT0036833

Security patch.
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4

Multivers 12.3.0.2

4.1

Overzicht van de opgeloste defects
Bij sommige defects staat kort vermeld welke oplossing gekozen is. Als er alleen een omschrijving
opgenomen is, is de melding opgelost zonder dat het gebruik of de berekening is gewijzigd.
Defect

Omschrijving

n/a

Technische update voor het versturen van e-facturen via Peppol.

5

Multivers 12.3.0.3

5.1

Algemeen
Multivers kan ook worden geïnstalleerd op Windows 11 en Windows Server 2022.

5.2

Einde ondersteuning BTL-91 door ABN AMRO
ABN AMRO heeft de ondersteuning van het formaat BTL-91 beëindigd. Mocht u nog gebruik maken
van het formaat BTL-91, dan moet u voor deze bank het formaat buitenland wijzigen van BTL-91 naar
Non-SEPA. U kunt dit wijzigen in de bankgegevens (Onderhoud -> Bankgegevens):
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5.2.1 Werken met Non-SEPA
Wanneer u Non-SEPA hebt ingesteld bij uw bankgegevens, dan worden in het scherm
betaalbaarstelling (Taken -> Telebankieren -> Betaalbaarstelling) twee extra kolommen zichtbaar,
namelijk dienstniveau en kostendrager.

Wanneer een Non-SEPA betaling wordt geselecteerd, dan is
•
•

de standaardwaarde voor dienstniveau ‘Zelfde dag’. Daarnaast kunt u ook nog kiezen voor de
niveaus 'Dringend' of 'Niet dringend'.
de standaardwaarde voor kostendrager 'Gedeeld'. U kunt de kosten ook door de begunstigde
van de betaling laten betalen (Crediteur) of zelf voor uw rekening nemen (Debiteur).

Voor een SEPA-betaling zijn deze opties niet van toepassing.
Wanneer bij een Non-SEPA-betaling de BIC van een buitenlandse bank niet bekend is, dan moeten de
naam en de ISO-landcode van de bank zijn ingevuld. Ook moeten de NAW-gegevens van de crediteur
volledig zijn ingevuld.
Bij het maken van een betaalopdracht worden zowel de SEPA- als Non-SEPA-betalingen opgenomen
in het betaalbestand.

5.3

Overzicht van de opgeloste defects
Bij sommige defects staat kort vermeld welke oplossing gekozen is. Als er alleen een omschrijving
opgenomen is, is de melding opgelost zonder dat het gebruik of de berekening is gewijzigd.
Defect

Omschrijving

DFCT0030567

Afmelden magazijnbon: Toepassen werkelijke leverdatum moet niet
de datum bij orderkosten invullen.
Oplossing: De orderkosten worden nu niet meer van een leverdatum
voorzien wanneer er op de knop gedrukt wordt.

DFCT0035076

DevExpress: Artikeletiket rondt bedragen af op hele bedragen
Oplossing: Het veld werkt nu met decimalen.

DFCT0036957

Onterecht melding intrastatgegevens zijn mogelijk niet volledig
ingevuld in Multivers bij het opslaan van een inkoopfactuur.
Oplossing: Er wordt gecontroleerd of de module Intrastat in de licentie
aanwezig is. Indien dit niet het geval is, zullen er ook geen
intrastatgegevens worden opgeslagen.

85.889.696

Non Sepa mist gegevens volgens ABN
Oplossing: De indeling van het Non Sepa bestand is afgestemd op de
meest recente pain 001.001.003 standaardindeling.
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Defect

Omschrijving

85.907.596

Sortering artikelen in scherm afmelden magazijnbon niet correct
Oplossing: De sortering is gelijkgetrokken met de afdruk.

85.890.620

Vrije velden niet te verwijderen
Oplossing: Vrije velden zijn nu te verwijderen.
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