
MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.652 SP4 
Release Type: Release 

Release Date: vrijdag 26 september 2014 

Interne versienummers/compatibiliteit:  

 Client: 4.0.652  

 Beheer applicatie: 4.0.303  

 Spooler applicatie: 4.0.110  

 Vicking Aansturing: 4.0.104  

 xREG aansturing: 4.0.301  

 Tijdreg wizard: 4.0.202  

 Tijdreg Werkplaats wizard: 4.0.201  

 Outlook add-in: 4.0.82  

 Database: 4.0.16  

 DongleComponent: 8.0.25  

Office 2010 64 bit wordt  niet ondersteund. 

Onderhoud:  

Setup  

 Bevat MatrixProtection 8.0.18. Hiermee zijn problemen opgelost met het gebruik van RMS Multi user 
licenties.  

Relatie  

 Het importeren van relaties uit een accesdatabase gaf foutmeldingen op het importeren van 
grootboeknummers.  

Project  

 In sommige nacalculaties binnen een project werd de instelling voor het tonen van concept facturen 
niet correct verwerkt.  

 De performance voor het laden van "Werkvoorbereiding opdrachten" in de takenlijst is verbeterd.  

 De opdracht "Onderhoud --> Conversie --> Statussen bijwerken..." ververste niet meer correct de 
bedrijfsbureau status.  

Tijdregistratie  

 In TijdReg Detail rapportage werden uren niet goed weergegeven indien er werknemers waren met 
gelijke achternamen.  

 Het automatisch afsluiten tijdens verwerken van tijdregistratie werd niet uitgevoerd voor werknemers 
waarvan alle overige tijdregistraties op één dag al waren verwerkt.  

Verkoopfactuur  

 Indien in een verkoopfactuur een nieuw project werd gekozen dan werden gegevens zoals debiteur, 
omschrijving niet automatisch aangepast.  



Koppeling Financieel  

 De import van een geconverteerd IBAN bestand werkte in sommige gevallen niet correct omdat er 
geen rechten waren op de tabel Relatie.  

 In de export XML werden speciale karakters niet correct gecodeerd naar HTML (ü =>&#252;)  

Rapporten  

 Datumselectie op einddatum in de algemene rapporten werkte niet altijd correct.  

 De algemene rapporten "Overzicht geregistreerde uren" en "Overzicht geregistreerde uren (per 
Week)" toonden geen gegevens.   

Uitbreidingen:  

Setup 

 Protection 8.0.25: Orderreg licenties worden gefilterd op verplichte modules.  

Algemeen  

 Aan de filters op datum (project filter, bestelorder filter, tijdregistratie rapportage, rapporten met datum 
filter) zijn de filters “Dit Jaar” en “Vorig Jaar” toegevoegd.  

 Er kunnen bij artikelen in een OrderRegelset en BestelSet opmerkingen opgegeven worden.  

 Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder kan het GLN (Global Location Number) 
opgeslagen worden. 
Het GLN wordt gebruikt voor digitaal bestellen via S@les in de Bouw.  

Project  

 Nacalculaties binnen een project en in het onderhandenwerkscherm kunnen getoond worden zonder 
concept inkoop- en verkoopfacturen.  

 In het zoekscherm projecten en selectiedialoog projecten kan gezocht worden op de referentie.  

 In het scherm aanvragen verwerken wordt er een kolom met de calculator getoond.  

 De nacalculaties binnen een project kunnen ook opgevraagd worden exclusief de deelproject op regie 
basis.  

 Bij een project kan de standaard voor ProductMarktCombinatie opgegeven worden voor de 
deelprojecten binnen het project.  

 In het resultaten overzicht is de naam van de debiteur toegevoegd.  

Tijdregistratie  

 Werkplaatswizard tijdregistratie ondersteunt nu ook invoer via barcode en proximity (keyboard 
emulatie)  

 Werkplaatswizard tijdregistratie is aangepast in lay-out. De teksten weergegeven tijdens de invoer 
kunnen aangepast worden in de meegeleverde HTML bestanden (Layout\TRShopWizard_*.htm). Er is 



ook een extra set meegeleverd voor de invoer via barcode.  

Urenregistratie  

 Bij de invoer urenregistratie kan een opmerking ingevoerd worden. 
Bij het verwerken van tijdregistraties wordt de gebruikersopmerking overgenomen als opmerking.  

Verkoopfactuur  

 Datum Aangemaakt en Datum Gewijzigd zijn toegevoegd als kolommen aan het zoekscherm.  

 In het scherm voor het bewerken van de verkoopfacturen kan de scheiding tussen eigenschappen en 
regels verplaatst worden (splitter)  

 In het zoekscherm voor verkoopfacturen zijn de volgende kolommen toegevoegd: 
- Vervaldatum (wordt rood weergegeven indien overschreden). 
- Te laat: geeft aan dat de factuur niet op tij betaald is. 
- Opmerking: eerste 255 karakter uit het opmerkingen veld.  

 De invoervelden in het scherm voor het bewerken van verkoopfacturen veranderen van grootte mee 
met het scherm.  

Koppeling MatrixMetaal  

 Uit de MatrixMetaal calculatie wordt de pos-opmerking ingelezen voor OrderRegelSets en BestelSets.  

 Uit de MatrixMetaal calculatie wordt de bestelcode (artikelnummer) ingelezen voor OrderRegelSets en 
BestelSets. De ingelezen bestelcode wordt gebruikt in de bestelorders.  

Bestelorder  

 Totaal inkoopprijs en gewicht wordt in Bestelorderschermen weergegeven.  

 MatrixMetaal Orderregistratie ondersteunt nu digitaal bestellen via S@les in de Bouw. Een 
bestelOrder kan geexporteerd worden naar het XML-formaat voor "S@les in de Bouw". 
De export kan gestart worden vanuit "Koppelingen" binnen het Bestelorder overzicht. 
Om de export te kunnen gebruiken dient de uitbreidingsmodule "Export Bestelorder" onderdeel uit te 
maken van de licentie.  

Offerte  

 Aan de lijstweergave in Offertes Verwerken is de kolom "Referentie" toegevoegd.  

Koppeling MatrixMetaal Calculatie/WVB/Lengteoptimalisatie 

 De link voor het verwijderen van een MatrixMetaal project is verplaatst binnen de onderdelen 
Bedrijfsbureau, Offertespecificatie, Directe levering.  

Rapporten  

 Het aantal rapporten in het onderdeel "SQL Rapportage" is uitgebreid.  

 


