Overzicht van de opgeloste changes in
Unit4 Multivers
versie 10.10.0, 10.10.0.2 en 10.10.0.3

Unit4 Multivers

Inleiding
Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.10.0 en 10.10.0.2.
De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van Unit4 Multivers (Accounting,
XtraLarge, Large, Medium, Small en XtraSmall), afhankelijk van de pakketversie en de door de
gebruiker ingestelde samenstelling (XtraLarge en Accounting).
Het is een overzicht van de changes die door gebruikers of partners gemeld zijn.
Niet beschreven zijn de changes die geleid hebben tot een functionele wijziging en die al in de
Release notes zijn gepubliceerd. In een enkel geval wordt de change wel genoemd, maar
wordt verwezen naar de (functionele) oplossing in de Release notes.
Bij sommige changes 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.
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Unit4 Multivers

Multivers 10.10.0
Change

Omschrijving

SCCR0017803

Bij een bankafschrift valt in de kolom 'Omschrijving' het laatste teken weg.

SCCR0018079

Sommige tekens worden niet juist gekopieerd naar het klembord in Unit4 Multivers Online
als de inhoud van een tabel wordt gekopieerd

SCCR0018551

Tijdens het handmatig matchen wordt het Btw-bedrag bij een buitenlandbetaling niet
correct berekend.

SCCR0018856

Bij het afstemmen met meerdere facturen verandert het factuursaldo als een van de
facturen wordt gedeselecteerd.

SCCR0018890

Als het rapport 'Rapport | Verbijzondering | Dossier | Mutaties' langer is dan 9 pagina's,
wordt het paginanummer boven de 10 niet goed weergegeven.

SCCR0018475

Bij het gebruik van de sneltoets 'Crtl + T' in het grootboekrubriceringsschema verschijnt de
vraag: "Wilt u het Referentie Grootboekschema nu vervangen?"

SCCR0019232

Als in de rechtentabel vastgelegd is dat een gebruiker geen gegevens naar Microsoft
Excel® mag exporteren, blijft de knop 'Exporteren naar Excel' in de schermen actief.
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Multivers 10.10.0.2
Change

Omschrijving

SCCR0019504

Het importeren van de beginbalans voor inkoopfacturen (periode 0) is niet mogelijk.

SCCR0019708

In 'Rapport | Grootboek | Grootboekmutaties' worden omschrijvingen van meer dan
100 tekens afgekapt.

SCCR0019868

Het 'Rapport | Grootboek | Saldirubricering | Kolommenbalans' toont de verkeerde periode.

SCCR0019946

In een nieuwe administratie op basis van een modelbedrijf worden bij 'Onderhoud |
Artikelen | Artikelrelaties, de omschrijvingen van 'Inkoopprijsverschil' en 'Egalisatie'
verkeerd weergegeven.

SCCR0019993

In 'Onderhoud | Abonnementen | Abonnementsoorten' wordt de gezochte
grootboekrekening in het veld 'Huidig boekjaar', getoond in het veld 'Volgend boekjaar'.

SCCR0019994

Er komt een SQL-fout bij het selecteren van een item 'Gelinkt aan' in 'Taken | Document
management'.

SCCR0020047

Bij het invoeren van de 'Beginstand Projecten (dagboek beginbalans)' kan 'periode 0' niet
geselecteerd worden.

SCCR0020138

In sommige gevallen wordt het factuurbedrag op het standaard factuur-formulier, niet
afgedrukt.

SCCR0020322

In Unit4 Multivers Accounting wordt bij het herinrichten van een administratie het 'Laatste
nummer' van een reeks niet overgenomen.

SCCR0020501

Btw-bedrag niet (altijd) goed berekend in Unit4 Multivers en Unit4 Multivers Accounting bij
gekoppelde administraties waarbij boekjaar 2019 nog niet bestaat. Dan wordt bij een Btwpercentage toch 9% berekend.

SCCR0020509

De <Enter-toets> werkt onterecht als <Tab>.

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers 10.10.0 en 10.10.0.2

pagina 2 van 3

Unit4 Multivers

Multivers 10.10.0.3
Change

Omschrijving

SCCR0020498

Een ontbrekende code voor Btw-tarieven is niet handmatig toe te voegen.

SCCR0020500

Als bij de debiteur de optie 'UBL' aan staat, wordt een 0-factuur niet in de wachtrij
gezet en ontstaat een foutmelding.

SCCR
0020884

Een betaalbestand uit Unit4 Multivers 10.10.0.2 wordt afgekeurd door de Rabobank.
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