
 

 

 

 

 

 

 

FASTER FORWARD ELEMENTS 

RELEASENOTES 9.3.8 

 

 

 

  



 

Releasenotes 9.3.8 2 

 

Inhoud 

Algemeen ....................................................................................................................................................... 3 

Registratie bij e-mail afwezigheidsassistent .......................................................................................... 3 

mijnDigimap .................................................................................................................................................. 3 

Bij inlog mijnDigimap dossieromschrijving tonen ................................................................................ 3 

Financieel ....................................................................................................................................................... 3 

Beginsaldo dagboek vasthouden ........................................................................................................... 3 

Jaarafsluiting veld uitgebreid ................................................................................................................... 3 

Kostencategorie bij importeren bankafschriften ................................................................................. 3 

Kosten –plaats, -categorie en -drager verwijderen .............................................................................. 4 

HDN ................................................................................................................................................................ 4 

Foutmelding bij AX .................................................................................................................................... 4 

Stukkenlijst..................................................................................................................................................... 4 

Tags openstaande stukken ...................................................................................................................... 4 

Vragensysteem .............................................................................................................................................. 4 

“Vraag” aanmaken vanuit dossier ........................................................................................................... 4 

 

  



 

Releasenotes 9.3.8 3 

 

Algemeen 

Registratie bij e-mail afwezigheidsassistent 
Wanneer de afwezigheidsassistent ingesteld is en actief staat stuurt deze een reply op een e-mail. 

Wanneer deze inkomende e-mail automatisch wordt gekoppeld aan een dossier stond de 

registratie van deze uitgaande e-mail standaard op publiek.  

In verband met de koppeling met mijnDigimap zijn de registraties van alle uitgaande e-mail 

standaard op “niet publiek” gezet. Dit is nu ook bij de registratie van de afwezigheidsassistent zo 

ingesteld. 

mijnDigimap 

Bij inlog mijnDigimap dossieromschrijving tonen 
Een consument kan toegang hebben tot meerdere mijnDigimappen. Het is mogelijk dat zij één 

inlogaccount hebben voor meerdere dossiers. Wanneer zij dan inloggen krijgen ze de keuze uit 

meerdere dossiers, hier stonden echter alleen de dossiernummers vermeld. Hierdoor wist de 

klant niet welk dossier hij/zij moest kiezen. 

Dit is nu aangepast en voortaan wordt ook de dossieromschrijving hier getoond.  

Financieel 

Beginsaldo dagboek vasthouden 
Bij het maken van een nieuwe boeking in het huidige jaar wordt het eindsaldo van de vorige 

boeking overgenomen als beginsaldo van de nieuwe boeking. Dit gebeurde echter niet bij een 

nieuw jaar.  

Dit hebben we aangepast zodat in bijvoorbeeld januari 2016 het eindsaldo van december 2015 

mee wordt genomen als beginsaldo. 

Jaarafsluiting veld uitgebreid 
Bij het afsluiten van het boekjaar staat in het geopende scherm het jaar weergegeven. Echter was 

voorheen het veld te klein en zag je alleen de eerste 3 cijfers van het jaartal. Dit veld is nu 

uitgebreid zodat de 4 cijfers te zien zijn. 

Kostencategorie bij importeren bankafschriften 
Bij het importeren van bankafschriften was het niet mogelijk om een kostencategorie te 

selecteren bij het verwerken van de boekingen. Bij het handmatig inboeken van een 

bankafschrift middels een bankboek was dit al wel mogelijk. 

Nu is het ook mogelijk om dit bij het importeren van bankafschriften te doen. Tussen het veld 

“Relatie” en “BTW-code” is het veld “Kostencategorie” toegevoegd indien dit ingericht is in de 

administratie. Dit is ook verwerkt in de module “toewijzingsregels”. 
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Kosten –plaats, -categorie en -drager verwijderen 
Wanneer er een kosten –plaats, -categorie en –drager was geselecteerd bij een boeking was deze 

achteraf niet meer te verwijderen door dit veld leeg te maken. De enige manier was het hele 

boekstuk te verwijderen en opnieuw op te voeren zonder kostenplaats en/of kostencategorie.  

Dit is aangepast. Zodra de kosten –plaats, -categorie en –drager nu leeg gemaakt wordt en de 

regel wordt opnieuw opgeslagen dan blijft kosten –plaats, -categorie en -drager leeg.  

HDN 

Foutmelding bij AX 
Bij het versturen van een AX bericht kunnen er verschillende fouten in de inrichting voorkomen 

waardoor het AX niet verstuurd kan worden. 

Vanaf nu wordt in het HDN berichtenverkeer overzicht inzichtelijk wanneer er een foutmelding is. 

Er zal dan een melding in het HDN berichtenverkeer overzicht verschijnen waarbij de foutmelding 

weergeeft waarom het AX bericht niet verstuurd kan worden. Wanneer je met de muis over de 

status “foutmelding” beweegt komt de oorzaak in beeld. 

Het scherm zal er zo uit komen te zien: 

Stukkenlijst 

Tags openstaande stukken 
De openstaande stukken “Tags”, gaven niet altijd de correcte weergave. Dit kwam onder andere 

doordat ze ook stukken meenamen die bijvoorbeeld afgekeurd waren en waar geen document 

onder hing. 

Doordat deze afgekeurd zijn, komt er ook nooit een document onder en bleven deze altijd 

onterecht zichtbaar. De logica achter deze “Tags” is verbeterd waardoor dit niet meer voor zal 

komen.  

Vragensysteem 

“Vraag” aanmaken vanuit dossier 
Voorheen was het alleen mogelijk een “vraag” aan te maken via het vragensysteem. Het dossier 

van de desbetreffende klant/leverancier moest in de “vraag” handmatig gekoppeld worden. 

Nu is het mogelijk om direct vanuit het klantdossier een “vraag” aan te maken. Dit kan op het 

tabblad vragen, middels het “plus” icoon links bovenin. Er verschijnt dan een aanmaakscherm 

van het vragensysteem en het dossier wordt automatisch gevuld.  


