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8.10.00
Releasedatum: 06-04-2020

Algemeen
Uitbreiding database:
In alle tabellen is het veld Record versie toegevoegd..
De Codetabel Statussen is uitgebreid met het veld Tip Status code.
Bedrijfsgegevens
De Overige instellingen zijn wat beter ingedeeld in o.a. verschillende categorieën.
De Overige instellingen van de Opdrachtenadministratie zijn uitgebreid met:
TIP
Valideer debiteur bij import standaard opdrachten t.b.v. de UTO.
Valideer herkomst bij import standaard opdrachten t.b.v. de UTO.
Tip status updates t.b.v. zending status.
Map goederen bij update standaard opdracht naar activiteit t.b.v. de UTO.
Ritten
Planningscategorieën toepassen in zoekscherm.
Plan depot met extra regel.
De Gebruikersinstellingen Opdrachten zijn t.b.v. de Ritplanning uitgebreid met de instelling
Verwijder alle planeenheden bij onbepaald maken.
Bij het opslaan van van een wijziging in een Codelijst of Codetabel verschijnt er nu een
dialoogvenster wanneer een andere gebruiker inmiddels een andere wijziging heeft opgeslagen.
De gebruiker wordt daarbij de keuze geboden om haar of zijn wijzigingen op te slaan, of
te annuleren, en die van de andere gebruiker te accepteren.
(Hierbij wordt gebruik gemaakt van het nieuwe veld Record versie.)
Rapporten
Bij het opslaan van een rapport als Excel werden in sommige situaties de verschillende
velden/kolommen onbedoeld verplaatst in het Excel bestand.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij Aanmaken facturen wordt een factuurregel zonder bedrag, maar met een toeslagbedrag, nu
anders opgeslagen waardoor fouten bij het doorboeken worden voorkomen

Opdrachten
Het niveau opdrachtkop is, t.b.v. de UTO, uitgebreid met de velden:
Opdrachten, Opdrachtkop
Debiteur externe code
Debiteur naam
Debiteur adres
Debiteur woonplaats
Debiteur land
Externe id
Herkomst externe id
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Het Activiteiten niveau is, t.b.v. de UTO, uitgebreid met de velden:
Laad einddatum
Los einddatum
Werkelijk aantal laadadres
Werkelijk aantal losadres
Emballage retour laadadres
Emballage retour losadres
Transportprijs
Het Werkzaamheden niveau is, t.b.v. de UTO, uitgebreid met de velden:
Lengte
Breedte
Hoogte
Werkelijk aantal laadadres
Werkelijk aantal losadres
Emballage retour laadadres
Emballage retour losadres
Standaard Transport Opdracht (UTO)
Wanneer in de Bedrijfsgegevens de nieuwe instelling Valideer debiteur bij import
standaard opdracht is geactiveerd (standaard), wordt bij de import van een nieuwe
opdracht, de Debiteur opgezocht in TALIS en overgenomen in het bestaande veld
Debiteur en in het nieuwe veld Debiteur code.
Als die keuze uit staat wordt de Debiteur niet opgezocht en worden alleen de nieuwe
Debiteurvelden gevuld.

Ritplanning
Door het activeren van de nieuwe instelling Plan depot met extra regel wordt bij
het op depot zetten van een laadregel
In dezelfde rit een extra ritregel aangemaakt voor het lossen op depotadres.
het slepen van een op depot gezette laadregel naar een andere rit
Een extra ritregel aangemaakt, in die nieuwe rit, voor het laden op depot.
In het zoekscherm van de niet-primaire Planeenheid; bijvoorbeeld het zoekscherm Opleggers bij
Planning op Wagen, wordt nu standaard alleen het Materieel getoond volgens de in de
Planningscategorie gedeﬁnieerde Categorieën.
Het is echter mogelijk om ook het Materieel van de andere Planeenheden te tonen door
de nieuwe instelling Planningscategorieën toepassen in zoekscherm in de
Bedrijfsgegevens uit te zetten.
Met de nieuwe Gebruikersinstelling Verwijder alle planeenheden bij onbepaald maken kan de
vulling van de Planeenheden aangestuurd worden.
Als die keuze is geactiveerd worden ALLE planeenheden leeggemaakt wanneer de rit
Onbepaald wordt gemaakt.
Standaaard is de keuze uitgevinkt en wordt alleen de actieve planeenheid leeggemaakt.
Bij het uitvoeren van de routeberekening, waarbij in de ritregel gebruik gemaakt was van een
Via adres, werden de velden Start en Einde niet correct gevuld.
In Informatie ritten verscheen een foutmelding als het grid was uitgebreid met het (ritregel)
infoveld La/lo Tijd.

Gegevensuitwisseling
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Bij export vanuit WMS worden nu ook de velden Gemuteerd op en Gemuteerd door bijgewerkt.

WMS
WMS is uitgebreid met het veld Datum voorraad op 0.
Als de voorraad volledig is uitgeslagen (zowel voor Inhoud eenheden, Artikel eenheden en
Opslageenheden) krijgt het nieuwe veld Datum voorraad op 0 de waarde J.
M.b.v. dit nieuwe veld Datum voorraad op 0 is de performance verbeterd in:
Het zoekscherm met Uitslagmutaties in bijvoorbeeld Boeken opslagmutaties.
De vaste Voorraadrapporten (“onder de streep”).
Bij het gebruik van de ﬂexibele voorraad rapporten kan de performance ook verbeterd
worden door de ﬁltering hiermee uit te breiden..
Gebruik daarbij Filtersoort is leeg waardoor alleen actuele voorraadrecords in
aanmerking komen.

Uren
* Historische personeel records worden nu onderdrukt in “Informatie totalen” en in “Informatie
weken”.

8.09.06
Releasedatum: 23-03-2020

Facturering
Facturering> Onderhoud facturen
Bij veld Bedrag werd na aanmaak facturen WMS een foutief bedrag getoond indien prijs per
werd toegepast.

8.09.05
Releasedatum: 18-03-2020

Facturering
De URL is verbeterd bij Facturen Doorboeken t.b.v. de ﬁnanciële Koppeling Afas Proﬁt.

8.09.04
Releasedatum: 04-03-2020
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Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij Aanmaken facturen wordt een factuurregel zonder bedrag, maar met een toeslagbedrag, nu
met de waarde “NULL” opgeslagen in de database i.p.v. de waarde 0.
Hierdoor worden fouten bij het doorboeken van dergelijke factuuregels voorkomen.
Er kwam een foutmelding m.b.t. de ISO landcode bij de routeberekening in de opdracht.
Echter alleen wanneer in de Bedrijfsgegevens van de Opdrachtenadministratie geen
xServer: Standaard materieelcode was toegekend.

WMS
Bij Aanmaken facturen werd een foutieve afronding toegepast wanneer in de Factuurmethode
WMS de Prijs per een hogere waarde bevatte dan 1.

FLEXTOOLS
Het grid Ritregels kan In Gridlayouts, Opdrachten, Ritinfo, weer uitgebreid worden met
onderstaande Capaciteitvelden:
Cap.gewicht
Cap.inhoud
Cap.meters
Cap.vloeropp

8.09.03
Releasedatum: 28-02-2020

Algemeen
Als er meerdere exemplaren van een bon werden afgedrukt kon het voorkomen dat de
verkeerde printerlade aangestuurd werd.

8.09.02
Releasedatum: 21-02-2020

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Er verscheen een foutmelding bij het gebruik van een Tarief waarbij de Tariefmethode van het
tarief gebaseerd was op een veld van Kopniveau.
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8.09.01
Releasedatum: 18-02-2020

Facturering
Bij de Financiële koppeling Multivers Online was het, na een ssl aanpassing door Unit4, niet
meer mogelijk om facturen door te boeken of gegevens te synchroniseren

8.09.00
Releasedatum: 11-02-2020

Algemeen
Bij het groeperen en dégroeperen werd de Groeperingskolom in bepaalde situaties ten onrechte
verplaatst in het grid.
Rapporten
In een speciﬁeke situatie werden geen records afgedrukt wanneer de Filtering via de knop
Aanpassen aangepast was.
Codetabellen, Landen
De systeemtabel ISO3166 Landcodes is uitgebreid met AN voor de Nederlandse Antillen.
De code LZ met Omschrijving LZV is verwijderd.
In een mailadres kan nu ook de volgende opmaak toegepast worden:
NAAM <naam@server.xyz>. Bijvoorbeeld SUPPORTMAIL <support@tans.net>.

Dossier-, Meldingen- en Opdrachtenadministratie
Er verscheen een foutmelding bij het wijzigen van de ﬁltering in Onderhoud meldingen.
In de volgende situaties wordt er geen onnodige Tariefkop meer aangemaakt (als er geen
Factuurmethode, of Factuurmethoderegel van toepassing is):
(Her)tariferen.
Genereren tarieven.
Aanmaken facturen (in combinatie met keuze Herberekenen).
(Zie ook Gegevensuitwisseling.)
NB: Als het tarievenscherm door een gebruiker is geopend wordt er wel een Tariefkop
aangemaakt.

Opdrachtenadministratie
Bij het kopiëren van de Opdrachtactiviteit worden de nieuwe voorgestelde Datums nu
gebaseerd op de Bedrijfsgegevens m.b.t. de Werkdagen.
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Ritplanning
In de Routeoptimalisatie (optie) verscheen een foutmelding bij een speciﬁek adres in
combinatie met het gebruikte materieel.
Bij de optie Controle geladen oplegger is het nu niet meer mogelijk een dergelijke rit te
verplaatsen als de rit meer dan 1 laadregel bevat.

CRM
Bij de volgende situatie verscheen een foutmelding m.b.t. Bronrubriek.
Openen van een Opdracht vanuit CRM, Opdrachten.
Toekennen nieuwe tarieven m.b.v. een Factuurmethode.
Extra Tariefregel met eenzelfde Tariefcode welke tevens met de Factuurmethode was
toegekend.

Gegevensuitwisseling
Het is nu mogelijk om het gelijktijdig uitvoeren van een import- en exportdeﬁnities te blokkeren.
Dossier-, Meldingen- en Opdrachtenadministratie
Bij het gebruik van importdeﬁnities met de functie voor het automatisch genereren van
tarieven, wordt nu geen loze Tariefkop aangemaakt wanneer niet is voldaan aan de
voorwaarden van de tariefregels in de Factuurmethode.
Ritplanning
De import stagneerde Wanneer bij de import van een rit de betreﬀende rit niet meer
aanwezig was. Nu wordt volstaan met een melding in het logbestand en wordt het
bestand verplaatst naar de error map.
Codetabellen
De ﬁltering wordt nu wel correct toegepast als de waarde van een Datum ﬁlter leeg wordt
gemaakt.
Uren
Wanneer bij de import sprake is van een onbekende code wordt nu volstaan met een
melding in het logboek en wordt de import niet meer beëindigd.

FLEXTOOLS
Bij Base, Codetabellen is nu ook Divisies beschikbaar.

8.08.02
Releasedatum: 11-02-2020

Algemeen
Na het opslaan van een rapport als xls of xlsx bestand kon dit niet correct in Excel worden
weergegeven.
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Bedrijfsgegevens
Algemeen, Overige instellingen, +Mail
Er verscheen een foutmelding bij het muteren van de instelling Mail SMTP
Wachtwoord.
Opdrachtenadministratie, Overige instellingen, +Financieel
In bepaalde situaties kon bij Geldigheidsdatum tarieven uit geen veld gekozen
worden van Activiteit niveau.

Dossier-, Meldingen- en Opdrachtenadministratie
Bij het slepen van een mail naar een hyperlinkveld ontstond een fout indien er ongeldige
tekens, of te veel tekens voorkwamen in het onderwerp van de mail.
Er verscheen een foutmelding bij het aanmaken van een nieuw Activiteitrecord vanuit het
kopniveau met de functie <Ctrl> + <L> of gebruik van de A knop.

Facturering
In Onderhoud facturen ontstond bij het openen van een factuur een Access Violation melding.

8.08.02
Releasedatum: 29-01-2020

Dossier-, Meldingen- en Opdrachtenadministratie
Er verscheen een foutmelding bij het openen van het Tarievenniveau wanneer er reeds een
factuur was aangemaakt.

8.08.01
Releasedatum: 24-01-2020

Gegevensuitwisseling
Er verscheen een foutmelding bij de import van Locatieverplaatsingen t.b.v. WMS.

8.08.00
Releasedatum: 17-01-2020
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Algemeen
Bedrijfsgegevens
De weergave van de Overige instellingen is verbeterd; de instellingen zijn nu gegroepeerd
en “uitklapbaar”.
Doorboeken, Overige instellingen
De instelling Veld t.b.v. referentie is uitgebreid met de keuze Alternatieve
referentie.

Dossiers / Meldingen / Opdrachten
Bij het slepen van een mail naar een hyperlinkveld ontstond een fout indien er ongeldige
tekens, of te veel tekens voorkwamen in het onderwerp van de mail.
Als de automatisch toegekende bestandsnaam te veel tekens bevat (max 260) verschijnt een
dialoogvenster om de bestandsnaam aan te passen.
In bepaalde situaties werd bij een Toeslag de verkeerde Grootboekcode of Kostenplaats gevuld.

Opdrachtenadministratie
Het niveau Opdrachtkop is uitgebreid met het veld Importstatus (Alleen lezen veld), t.b.v. de
import van de Standaard Transportopdracht.
Het niveau Werkzaamheden is uitgebreid met het veld Partij ident.
Bij de automatische conversie wordt dit veld toegevoegd aan alle schermen van het
Werkzaamheden niveau.

WMS
T.b.v. TALIS Mobile is de tabel Opslagmutaties uitgebreid met het veld Handlingunit id.
Bij de automatische conversie wordt dit veld toegevoegd aan alle WMS schermen.

Gegevensuitwisseling
Bij de import van de Standaard Transportopdracht wordt nu ook het nieuwe veld Importstatus
gevuld.

Facturering
In Onderhoud facturen verscheen een foutapport wanneer het mailadres foutieve tekens
bevatte en vanuit de menukeuzes Bewerken, Factureer direct een factuur werd gemaakt.
Doorboeken
Wanneer gebruik gemaakt is van de keuze Alternatieve referentie bij Veld t.b.v.
Referentie in de Bedrijfsgegevens, worden in het doorboekbestand de volgende gegevens
opgenomen:
Opdrachtnummer-VolgnummerActiviteit / Debiteurnaam (bijvoorbeeld 12345-2 /
van Bekkerum).
Wanneer de factuur betrekking heeft op meerdere opdrachten wordt achter het
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volgnummer (…) vermeld.
Dit geldt alleen voor facturen die zijn aangemaakt vanuit de Opdrachten.

8.07.03
Releasedatum: 13-01-2020

FLEXTOOLS
Forms
Sinds 8.07.00 was het voor een aantal veldtypes niet meer mogelijk om velden toe te
kennen bij 'Kopiëren gegevens'.

8.07.02
Releasedatum: 10-01-2020

Dossiers / Meldingen / Opdrachten
Er verscheen een foutmelding wanneer het kopnniveau een memoveld bevatte, en vanuit het
kopniveau direct een nieuw activiteitrecord werd aangemaakt (met bijvoorbeeld de
toetscombinatie <Ctrl> + <L>.

8.07.01
Releasedatum: 31-12-2019

Opdrachtenadministratie
Bedrijfsgegevens Opdrachtenadministratie
Voor de Voerjaaropgave zijn bij de automatische conversie de volgende instellingen
overgenomen in de SQL deﬁnitie:
Gebruikersnaam VoerJaarService
Wachtwoord VoerJaarService
De instelling SQL Deﬁnitie Voerjaargegevens is verwijderd.
De instelling Voerjaargegevens is hernoemd in Voerjaaropgave (conform de
programmanaam).
Voerjaaropgave
Het is mogelijk om bij de Voerjaaropgave gebruik te maken van verschillende SQL
deﬁnities, bijvoorbeeld voor het onderscheid tussen verschillende Divisies.
Als er meer dan 1 SQL deﬁnitie beschikbaar is wordt bij het starten van de
Voerjaaropgave een keuze geboden uit de aanwezige deﬁnities.
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8.07.00
Releasedatum: 18-12-2019

Algemeen
Bij de Bedrijfsgegevens, Opdrachtadministratie, Overige instellingen zijn de volgende (niet
gebruikte) instellingen verwijderd:
Ritten info, gridlayout ID
Ritten plannen, gridlayout ID
De Bedrijfsgegevens, Algemeen, Overige instellingen is uitgebreid met de instelling xServer
geocoderen cluster voor een verbetering van de scorewaarde bij xLocate.
Vanaf deze versie wordt voor de xServer alleen gebruik gemaakt van het veld ISO3166 land
code van de Landcode(Codetabel).
Voorheen werd hiervoor Voertuig landcode gebruikt indien de Land code niet
overeenkwam met de Landcodering van xServer.
Bij de automatische conversie zijn de waarden van Voertuig landcode, of Landcode
overgenomen in ISO3166 land code.
Als een record in gebruik was, kon onterecht wel de Datumtijdstempel knop gebruikt worden bij
een memoveld.

Tarifering
Bij het wijzigen van een Datumafhankelijk tarief“Gemuteerd op niet bijgewerkt.
Bij het wijzigen van een NIET-Datumafhankelijk tarief werd onterecht gevraagd om een
Ingangsdatum.
In de Factuurmethode kan nu ook gebruik gemaakt worden van de Filtersoort In lijst, bij een
veld van Type Getal (meerdere waarden gescheiden door een komma, bijvoorbeeld 1,3,7).
In de Factuurmethoden worden nu niet meer tarieven getoond die gekoppeld zijn aan een
andere Debiteur of Debiteurgroep.

Dossiers / Meldingen / Opdrachten
Bij het openen van een record, wat in gebruik is bij een ander gebruiker, was de
Datumtijdstempel knop nog actief bij een veld van het Type Memo.
Bij het voor het voor de eerste keer opslaan van een ﬁlterset werd het grid onbedoelt
leeggemaakt.
Bij het bladeren naar een ander record was de informatie op de statusbalk niet goed zichtbaar
in een geopend record.

Opdrachtenadministratie
Bij de route berekening wordt nu op de tabpagina Traject de ISO3166 land code vermeld.
Het niveau opdrachtactiviteit is uitgebreid met de velden:
Tot. Aantal
Tot. Gewicht
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Tot. Inhoud
Tot. laad meters
Bovenstaande velden bevatten het totaal van de gelijknamige velden op
Werkzaamhedenniveau.
Voor het raadplegen van de met xRoute berekende tolkosten per land hebben de volgende
aanpassingen plaatsgevonden:
De database is uitgebreid met de tabel ORD_TOLRGL voor de Tolregels.
De tabel Tolregels wordt gevuld vanaf deze versie.
Deze gegevens kunnen als volgt geraadpleegd worden:
Op de tabpagina Traject bij de kaartweergave (zoals voorheen).
Afdrukken m.b.v. een ﬂexibel rapport (zie ook Flexreports).
Hiervoor zijn de volgende rapporten toegevoegd:
Tolregels opdrachten (Menukeuzes: Rapporten, Opdrachten, Tolregels;
Tolregels opdrachten).
Ritten met tolregels (Menukeuzes: Rapporten, Opdrachten,
Opdrachtritten; Ritten met tolregels).

Ritplanning
De Vervoerder kan nu gevuld worden vanuit het Materieelbestand.
Hiervoor is de Codetabel Materieel uitgebreid met het veld Vaste vervoerder.
De Bedrijfsgegevens, Opdrachtadministratie, Overige instellingen zijn uitgebreid met de
instelling Overnemen vaste vervoerder.
Bij de Routeberekening wordt nu ook rekening gehouden met een depotadres bij een “Van
depot” ritregel).
De kleur van de Status is nu ook zichtbaar bij vrije Opzoekvelden, in de vensters Te plannen
partijen en Ritgegevens.
De volgorde van de ritregels werd onbedoeld gewijzigd wanneer er een ritregel was
geselecteerd, en met de muis in het witte vlak onder de ritregels een sleepbeweging werd
gemaakt.
Bij Versturen ritplanning werd een ﬁlteraanpassing niet direct toegepast.
Bij het gebruik van Activiteitsoort afhankelijke schermen werd in bepaalde gevallen een
verkeerd scherm geopend vanuit het venster Te plannen partijen.

FLEXTOOLS
Forms
Bij de kopieer functie van een opzoekveld kan nu ook gebruik gemaakt worden van
velden van het Type Container of Memo, bijvoorbeeld Memo betr activiteit van de
Codetabel Laad- losplaatsen overnemen in een memoveld van de opdracht.
Gridlayouts Overig is verwijderd en vervangen door Gridlayouts.
Gridlayouts
Onderstaande grids van Gridlayouts overig kunnen nu onderhouden worden met Gridlayouts:
Dossiers, Onderhoud, Dossiertarieven
Dossiers, Onderhoud, Dossierinkooptarieven
Meldingen, Onderhoud, Meldingtarieven
Meldingen, Onderhoud, Meldinginkooptarieven
Opdrachten, Onderhoud, Opdrachttarieven
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Opdrachten, Onderhoud, Opdrachtinkooptarieven
Opdrachten, Ritinfo.
Opdrachten, Te plannen.
De weergave van de ﬁlters was verstoord op het Panel Filters.
Reports
Voor de module opdrachten is nu de tabel Tolregels beschikbaar gesteld. Zowel als
afzonderlijke tabel als ook beschikbaar als extra niveau bij een rapport vanuit de tabellen:
Opdrachtactiviteit.
Opdrachtritten.

8.06.01
Releasedatum: 04-12-2019

Opdrachtenadministratie
Foutmelding “Transaction is active” opgelost bij import opdrachten via api.

8.06.00
Releasedatum: 27-11-2019

Algemeen
Database conversie naar 8060.00. Nieuw veld ‘Artikel omschrijving’ toegevoegd aan
opdrachtwerkzaamheid.

Opdrachtenadministratie
Aan de opdrachtwerkzaamheid scherm(en) is veld 'Artikel omschrijving' toegevoegd.

Ritplanning
Ten behoeve van TIP is er aan het contextmenu van een rit de keuze 'Versturen rit' toegevoegd.

8.05.00
Releasedatum: 25-11-2019
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Algemeen
Voor een meer eﬃciënte afhandeling van mutaties in Opdrachten, Meldingen en Dossiers, is
Beheer, Bedrijfsgegevens, Algemeen, Overige instellingen uitgebreid met:
Performance Timer keuze
Opslaan
Bij deze keuze zal TALIS automatisch na een bepaalde tijdsduur een
gemuteerd record opslaan.
Annuleren
Na de tijdsinterval zal TALIS automatisch de wijzigingen annuleren.
Printers.
Het printen werd niet goed afgehandeld wanneer de Naam (Windows) afweek van de
printer omschrijving in de printerinstellingen van Windows (bijvoorbeeld afwijkend m.b.t.
gebruik van hoofdletters).
Bij het muteren van externe codes verscheen een “read-only” foutmelding.

Dossiers / Meldingen / Opdrachten
Afhankelijk van de nieuwe performance-instellingen wordt een geopend record nu automatisch
opgeslagen of geannuleerd.
Na 15 minuten verschijnt hiervoor de eerste mededeling.
5 minuten later wordt het record automatisch opgeslagen of geannuleerd.

Urenadministratie
Boeken uren
In bepaalde situaties was het niet mogelijk om een nieuwe, niet volledig gevulde,
boekingsregels te annuleren.
Bij wijzigen van een regel die in gebruik was door een andere gebruiker verschijnt nu een
duidelijke foutmelding.”

Koppelingen
Bij het versturen van de Standaard Transportopdracht wordt bij afwezigheid van een
Werkzaamheid record alsnog een record aangemaakt.

WMS
Bij aanmaken facturen (WMS) worden nu in de Factuur(kop) ook onderstaande velden gevuld:
Aangemaakt op
Aangemaakt door
Gemuteerd op
Gemuteerd door
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8.04.13
Releasedatum: 26-11-2019

Ritplanning
Probleem opgelost met ﬂexcalc afhandeling van datumtijdfuncties vanuit ritten inkooptarieven

8.04.12
Releasedatum: 19-11-2019

Gegevensuitwisseling
Verbetering foutafhandeling en berichtgeving bij import vanaf FTP-servers. TALIS kan nu beter
omgaan met onderbrekingen in de FTP-connectie.

8.04.11
Releasedatum: 28-10-2019

Algemeen
Fout opgelost bij het gebruik van Escape toets en herhaaldelijk starten van dialoogscherm voor
het aanpassen van ﬁlters.
Verbetering in de opbouw van SQLs waarin ﬁltering wordt gebruikt met OF functie in combinatie
met een systeemﬁlter historisch.
Het starten van bedrijfsgegevens blokkeert niet als er een TALIS Polling applicatie actief maar
geeft een waarschuwing naar de gebruiker.

Urenadministratie
Bij het importeren van uurmutaties kunnen nu ook mutaties worden ingelezen met een
tijdsduur van 0 minuten.

Opdrachtenadministratie
Bij het handmatig importeren van bestanden Smarttour werd bij elke inconsistentie mbt code
een melding op het scherm getoond die de gebruiker moest wegklikken. Het importeren zowel
handmatig als met polling, gaat nu door zonder dialoogschermen en de meldingen worden
alleen nog in het logbestand getoond.
https://tanswiki.tans.net/
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TalisLayouts
Bij gebruik van Opslaan als functie wordt de layoutomschrijving (OMS=) in de deﬁnitie ook
correct aangepast.

8.04.10
Releasedatum: 09-10-2019

Opdrachtenadministratie
Bij 'Versturen opdrachtactiviteiten' wordt, als er geen werkzaamheden zijn, een goederenregel
op basis van de opdrachtactiviteit aangemaakt.

Ritplanning
Bij 'Verstuur transportopdracht' wordt, als er voor een ritregel geen corresponderende
werkzaamheden zijn, een goederenregel op basis van de opdrachtachtactiviteit aangemaakt.

8.04.09
Releasedatum: 27-09-2019

Gegevensuitwisseling
Bij importeren van de standaard transportopdracht wordt de losdatum niet meer automatisch
gevuld als die niet in het bericht is opgenomen.

8.04.08
Releasedatum: 23-09-2019

Bedrijfsgegevens
Als er een polling actief is kunnen de programma's Bedrijfsgegevens, Printscenario's en Printers
niet gestart worden.
Bij de urenadministratie konden wijzigingen in de CAO gegevens niet opgeslagen worden.

Emballageadministratie
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Bij Boeken emballage waren opzoekvelden niet zichtbaar.

Dossier-, Meldingen- en Opdrachtenadministratie
Na toepassen van een ﬁlter kon het voorkomen dat niet het eerste maar een onlogisch ander
record actief was.
Correctie voor Flexcalc als een numerieke opzoekwaarde leeg is.

8.04.07
Releasedatum: 13-09-2019

Koppelingen
Bij import van een opdracht via de api werden de standaard activiteitvelden Laadtijd, Lostijd en
Laadmeters niet gevuld.

Dossiers / Meldingen / Opdrachten
Na verversen stond het actieve record soms als eerste record.

8.04.06
Releasedatum: 31-08-2019

Algemeen
Debiteurveld BTW-nummer uitgebreid naar 20 posities

Meldingen / Dossiers / Opdrachten
Informatie in grids is beter leesbaar indien het record een lichte achtergrond heeft.
Bij het opslaan van een niet standaard ﬁlterset ontstond een foutmelding.
Bij het hertariferen van alle geselecteerde opdrachten worden deze nu ook allemaal
meegenomen in hertarifering.

CRM
Filteren met velden die leeg of niet leeg zijn functioneert weer correct.
Na verplaatsen kolom / wijzigen sortering blijft record geselecteerd en is de knop voor
exporteren naar Excel ook beschikbaar.
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Tarifering
Bij Kostenplaats uit kan bij +Ritinfo gekozen worden voor:
Rit (Laden of Lossen) : De Kostenplaats wordt in eerste instantie gevuld op basis van de
Laadregel; als de Laadregel niet is gepland; wordt de Kostenplaats gevuld op basis van de
Losregel.
Rit (Laden) : Hierbij wordt de Kostenplaats, net als voorheen, gevuld op basis van de
geplande laadregel.
Rit (Lossen of Laden) : De Kostenplaats wordt in eerste instantie gevuld op basis van de
Losdregel; als de Losregel niet is gepland; wordt de Kostenplaats gevuld op basis van de
Laadregel.
Rit (Lossen) : Hierbij wordt de Kostenplaats, net als voorheen, gevuld op basis van de
geplande losregel.
Bij gebruik van de ﬁltersoort In lijst bij factuurmethoden, werden waarden onterecht alleen
gecontroleerd op hoofdletters.

Financieel
Nieuwe parameter toegevoegd Bedrijfsgegevens-Facturering-Voor openstaand bedrag de
vervaldatum controleren.
Indien deze instelling is aangevinkt wordt bij het bepalen van het openstaand bedrag rekening
gehouden met de vervaldatum van de factuur. Als vervaldatum nog niet verstreken dan wordt
factuurbedrag niet meegenomen in openstaand bedrag.
Bij de ﬁnanciële koppelingen Exact en Exact Globe kan nu het Bronkenmerk (van de
factuurregel) opgenomen worden in het doorboekbestand. Hiervoor zijn in Beheer,
Bedrijfsgegevens, Doorboeken, Overige instellingen bij de keuze Bronkenmerk gebruiken de
volgende keuzes mogelijk:
Nee : Het bronkenmerk wordt niet opgenomen in het doorboekbestand; de
doorboekregels worden geomprimeerd per opbrengstrekening.
Individueeel : Elke afzonderlijke factuur en toeslagregel wordt afzonderlijk in het
doorboekbestand opgenomen.
Gebundeld : Hierbij worden factuurregels met hetzelfde Bronkenmerk en
Grootboekrekening gecomprimeerd.

Ritplanning
Categorieﬁlters op planeenheden anders dan de huidige planeenheid worden niet meer
toegepast.
Menukeuzes Versturen transportopdracht en Informatie transportopdracht zijn nu afhankelijk
van licentieoptie Opdrachtenadministratie-Versturen opdrachten

8.04.05
Releasedatum: 12-08-2019
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CRM
Er verscheen een foutmelding wanneer in Relaties de toetscombinatie <Ctrl> + <W> werd
gebruikt (deze toetscombinatie heeft in CRM geen functie).

Urenadministratie
De CAO gegevens zijn uitgebreid met de instelling Ook voor rust (bij Nachturen tussen ..:.. en
..:..).
Indien geactiveerd wordt de Rust ook opgenomen in de nachtvergoeding
(Standaard staat deze instelling op Nee.)
In de CAO gegevens zijn de volgende instellingen verplaatst naar beneden omdat ze sinds
01-07-2017 niet meer van toepassing zijn:
- Nachturen tussen
Een brutovergoeding á
Alleen diensturen
Als extra vergoeding
De import is vereenvoudigd m.b.t. de CAO-rit.

8.04.04
Releasedatum: 25-07-2019

Meldingen / Dossiers / Opdrachten
Geocoderen vanuit Gegevensuitwisseling import zoekt nu weer eerst in de database zelf of
adres al bestaat indien deze functie is aangezet bij de bedrijfsgegevens “Import zoekt
geocoördinaten op”.
CTRL-N functie was niet altijd beschikbaar vanaf activiteitniveau

8.04.03
Releasedatum: 18-07-2019

Algemeen
De weeknummers worden nu niet meer weergegeven in kalenderscherm bij een Datum veld, in
het kader van uniformiteit.
De programma's TALISXChange en TALISLayout zijn alleen nog te gebruiken met een
supportcode.

Meldingen / Dossiers / Opdrachten
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Indien er meer dan 1 invoerscherm beschikbaar is op activiteitniveau (niet Activiteitsoort
afhankelijk) werden de verschillende schermen in een verkeerde, niet alfabetische volgorde
getoond in het keuzescherm.
Bij het slepen van mail naar een hyperlink veld worden alle ongeldige tekens in het onderwerp
voor een bestandsnaam vervangen door een liggend streepje (_).

Facturering
Van alle bewerkingen op de factuur wordt nu het tijdstip en gebruiker bij mutaties bijgewerkt en
getoond in de factuurkop.
Bij het doorboeken van vreemde valuta naar Exactonline werd er niet omgerekend.
Voor inclusieve facturen is in de algemene afhandeling aangepast dat een eventueel
afrondingsverschil in de laatste btw wordt verwerkt.
Als bij ExactOnline de kostenplaats leeg is wordt de tag Costcenter niet meer in het exportbestand opgenomen.

Urenadministratie
Voor informatie concepturen is zijn gebruikersinstellingen toegevoegd om aan te geven of en
om welke tijdsduur informatie ververst moet worden.
In Informatie totalen werd een op de eerste dag van een periode geboekte mutatie niet bij het
juiste jaar weergegeven.

CRM
Bij het openen van opdrachttarieven vanuit CRM, opdrachten kwam in een speciﬁeke situatie de
foutmelding “Activiteit ID bestaat niet/is in gebruik bij 'opdrachttarieven”.

WMS
Als er tijdens het inlezen van meerdere bestanden voor WMS-mutaties een fout optrad ging
TALIS niet meer verder met volgende bestand en bleef “hangen”

8.04.02
Releasedatum: 11-07-2019

Ritplanning
Routeoptimalisatie geeft geen foutmelding (statuscode: 12019) meer, indien er veel adressen
(+90) op een rit staan.
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8.04.01
Releasedatum: 08-07-2019

Algemeen
Aanpassing n.a.v. PTV geocoderen update juli 2019 waardoor geocoderen veelal weer
automatisch verloopt.

Urenadministratie
Bij import van uren uit Transics TX-Sky worden nu de Activity Codes uit Transics gebruikt om de
uursoorten in TALIS te bepalen.
Wanneer in Transics een wijziging wordt aangebracht in een registratie van een chauﬀeur,
wordt de wijziging in TALIS Concepturen weergegeven. Ook de originele registratie wordt
weergegeven maar is “niet actief”. Na het doorboeken van de Concept Uren staan de
gewijzigde gegevens in “Boeken Uren”.

Opdrachten
Importdeﬁnities soorten 11 en 14 verwerken nu alleen de berichten uit que die voor betreﬀende
deﬁnitie klaar staan.

8.04.00
Releasedatum: 18-06-2019

Algemeen
TALIS MOBILE: Applicatie beschikbaar voor Android devices

8.03.02
Releasedatum: 17-06-2019

Opdrachten
Veld 'Digitale vrachtbrief nummer' van opdrachtactiviteit is vergroot naar 20 posities ivm
aanpassing Europese richtlijn Transfollow.
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Dossiers
Verwijderen van dossieractiviteit gaf foutmelding na update 8.02.00.
Kopiëren van dossiers of dossieractiviteiten functioneert weer, ook bij aanwezigheid van zeer
veel vrije velden.

Meldingen
Verwijderen van meldingactiviteit gaf foutmelding na update 8.02.00.

Urenadministratie
Bij het doorboeken van concept uren wordt nu een nieuwe rit gestart als er ruimte zit tussen de
eindtijd vorige mutatie concept uren en de begintijd van de nieuwe mutatie.
Extra index aangemaakt om snelheid import concept uren te verbeteren.

8.03.01
Releasedatum: 20-05-2019

Algemeen
In TALIS kunnen nu direct de Releasenotes getoond worden via de menukeuzes Help, Release
notes.
Bij het gebruik van de functie Datumtijdstempel in een memoveld wordt er nu tevens een lege
regel aangemaakt en wordt de cursor op die lege regel gezet.
In Informatie gegevensuitwisseling werd de Uitgevoerd op datum niet bijgewerkt, wanneer er
géén bestanden geïmporteerd waren en de import m.b.v. Polling was uitgevoerd.

Opdrachten
Voor de import van de Standaard opdracht (Importsoort 14) zijn de Bedrijfsgegevens,
Opdrachten, Overige instellingen zijn uitgebreid met de nieuwe instelling Tariferen bij import
standaard opdracht.
Indien deze instelling is uitgezet worden bij deze importsoort geen standaard tarieven
meer toegekend op basis van Factuurmethoden.

Ritplanning
In een speciﬁeke situatie verscheen bij het toekennen van een Planeenheid aan een
Onbepaalde rit, bijvoorbeeld de Wagen, een onterechte melding dat die keuze niet was
toegestaan.
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WMS
In Locatieverplaatsing werd in het Zoekscherm bij Wms-Relatie de beschibare voorraad getoond
i.p.v. de WMS-relaties.

FLEXTOOLS
In Base komt nu een duidelijk melding als bij het verwijderen van een vrij veld blijkt dat deze
nog voorkomt in een (Flex)Calc formule.

8.03.00
Releasedatum: 09-05-2019

Urenadministratie
Feestdag
Als er gewerkt is op een doordeweekse feestdag worden de uren nu geregistreerd in het
totaal veld Feestdag.
(Voorheen in Feestdag uren of Feestdag toeslag, afhankelijk van de velden Feestdag vgd.
toeslag en Feestdag vgd. Uren bij Personeel.)
Als de feestdag op een zondag valt worden de gewerkte uren net als voorheen
geregistreerd in het totaal veld Zondag.
Het is nu mogelijk om de op een (doordeweekse) feestdag geboekte uren buiten de
Overuren berekening te houden.
CAO gegevens (Beheer, Bedrijfsgegevens, Urenadministratie, Onderhoud periodes & CAO)
De instelling Uren met zon- en feestdaguren aanvullen tot het basis aantal is gewijzigd in
Uren met zondaguren aanvullen tot het basis aantal (feestdag is weggehaald).
Nieuwe instelling: Feestdaguren meetellen voor overuren (standaard J).
J = de op een feestdag gewerkte uren worden ook meegenomen in de berekening
van de overuren.
N = de op een feestdag gewerkte uren worden alleen vermeld bij de Feestdaguren
en niet gebruikt bij de berekening van de overuren.
Personeel (Onderhoud, Codetabellen, Personeel)
De Personeel schermen zijn uitgebreid met het nieuwe veld ATV uren/jaar voor het
beginsaldo ATV.
De velden Feestdag vgd. toeslag en Feestdag vgd. Uren zijn verwijderd van de schermen
en grids.
De Uursoorten zijn uitgebreid met de Uursoort ATV, en het nieuwe CAO type ATV, voor het
boeken van opname ATV.
Boeken uren
Ter controle van de invoer wordt onderin het scherm het totaal getoond van Geboekt en
Rust.
Het is nu ook mogeljk om ATV opname te boeken.
Informatie totalen
Dit is uitgebreid met de groep ATV saldi.
De groep Uren per categorie is uitgebreid met ATV (voor de geboekte opgenomen ATV
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uren).
Nachturen (eendaagse ritten tussen 21.00 – 05.00 uur)
De in dit tijdsbereik geboekte Rust wordt nu niet meer in de Nacht toeslag verwerkt.
Periodeberekening
Feestdagen registratie
Het is raadzaam om de periode(s) met feestdagen opnieuw (Volledige berekening)
te berekenen i.v.m. de mogelijke andere toepassing van de feestdaguren.
ATV
Wanneer u gebruikt wilt maken van de ATV saldi dient u bij Personeel het
beginsaldo in te voeren in ATV uren/jaar.
Vervolgens moet u bij de Periodeberekening en de periode waar het beginsaldo
betrekking op heeft, de Periodeberekening uitvoeren met Berekenen incl. beginsaldi
(Contextmenu).
Rapporten
Er is een nieuwe Periodelijst (per dag) 2019 e.v. (met vermelding van ATV) (Rapporten,
Uren, Uren Personeel).
Er is een nieuwe Loonlijst 2019 e.v. (met vermelding van ATV) (Rapporten, Uren,
Uurtotalen).
Er is een nieuw rapport ATV saldi (Rapporten, Uren, Uurtotalen).

Financieel
T.b.v. het aanmaken facturen vanuit WMS kan nu een standaard Kostenplaats opgegeven
worden in het Boekingsscenario:
Kostenplaats opslag
Kostenplaats inslag
Kosten uitslag.
Indien bovenstaande kostenplaatsen niet zijn gevuld wordt respectievelijk de standaard
Kostenplaats van de Grootboekrekening of de algemene Kostenplaats van het Boekingsscenario
gebruikt.
Bovenstaand is alleen van toepassing indien in de Factuurmethode WMS, of in het
Boekingsscenario een opbrengstrekening is gebruikt waarbij Kostenplaatsen is aangezet en het
gebruiken van Kostenplaatsen is geactiveerd in de Bedrijfsgegevens, Facturering.

Opdrachten
De ﬁltering in Onderhoud opdrachten is geoptimaliseerd voor speciﬁeke ﬁltersets.
Bij de combinatie van Zoeken in alle kolommen standaard en weergave werkzaamhedenniveau,
werd na het starten van Opdrachten Zoeken vanaf toegepast op Activiteitenniveau i.p.v.
kopniveau.
Bij het boeken van Inslag vanuit de opdrachten worden de in de opdracht ingevoerde waarden,
zoals aantallen weer overgenomen in het WMS boekingsscherm.

Meldingen
Bij de combinatie van Zoeken in alle kolommen standaard en weergave werkzaamhedenniveau,
werd na het starten van Meldingen Zoeken vanaf toegepast op Activiteitenniveau i.p.v.
kopniveau.
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Ritplanning
Het is nu mogelijk om (Her)tariferen toe te passen in de ritplanning. Hiervoor is het
contextmenu uitgebreid met de keuze (Her)tariferen in de vensters:
Te plannen partijen.
Ritgegevens(Ritregels).

Facturering
Bij het doorboeken van facturen, waarbij er sprake was van meer dan 1 Divisie, was het veld
Periode standaard niet actief.

8.02.03
Releasedatum: 19-04-2019

Algemeen
De tijdelijke logging van de Rayonnering is weer gedéactiveerd.

8.02.02
Releasedatum: 17-04-2019

Algemeen
Er is een tijdelijke logging geactiveerd voor de Rayonnering.

Opdrachten
Er is een nieuw veld Externe Id toegevoegd aan de niveaus's opdrachtkop, activiteit en
werkzaamheid.

8.02.01
Releasedatum: 06-04-2019

Wijzigingen in veldeigenschappen
Algemeen
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De Schermomschrijving van de (systeem) Codelijst Sendstatussen is gewijzigd in
verzendstatussen.
In de Codetabel landen is de Schermomschrijving van ISO Landcode gewijzigd in ISO3166
land code.
Opdrachtactiviteit
De Schermomschrijving Afzender plaatsnaam is gewijzigd in Afzender woonplaats.
De Schermomschrijving Geadresseerde plaatsnaam is gewijzigd in Geadresseerde
woonplaats.
De Schermomschrijving ADR Code is gewijzigd in ADR code.
Opdrachtwerkzaamheden
De Schermomschrijving Laadmeters is gewijzigd in laad meters.
Ritregel
De Regelsoort kent nu de volgende waarden:
1 = laadregel
2 = losregel
3 = Laad NAAR depot
4 = Laadregel VAN depot
5 = Losregel NAAR depot
6 = Losregel VAN depot
Gegevensuitwisseling.
In Meldingen en Dossiers kwam een foutmelding over het ontbreken van het veld
ORD_ORDACT_LST_SNDSTS_COD.

8.02.02
Releasedatum: 17-04-2019

Gegevensuitwisseling
Afhandeling van Importsoort 14 (Queue) in XChange.
Database conversie naar 8020.07. Nieuw (alleen lezen) veld ‘Externe id’ toegevoegd aan
opdracht, activiteit en werkzaamheid.

TALIS Aapie
Aanpassingen in het Queue/Opdracht endpoint.

8.02.01
Releasedatum: 15-04-2019
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Meldingen / Dossiers
Bij het starten van Meldingen of Dossiers kwam een AV foutmelding.

Gegevensuitwisseling
Indien tariefgegevens op kop niveau kwam er soms tijdens de import en het toepassen van
factuurmethode een AV foutmelding in het logboek.

8.02.00
Releasedatum: 03-04-2019

Algemeen
De database is uitgebreid met velden t.b.v. de Universele TransportOpdracht(UTO).
Bij de conversie wordt u de mogelijkheid geboden om de inhoud van een eerder soortgelijk veld
over te nemen in het nieuwe veld. (Bij een toekomstige versie kan deze omzetting ook achteraf
plaatsvinden.) Deze conversie kan enige tijd in beslag nemen, proefconversie is aan te
bevelen om tijdinschatting te maken
Nieuwe velden:
Onderdeel Niveau
Codetabel ADR codes
Codetabel Landen

Schermomschrijving Toelichting
UN code
ISO Landcode
ISO 3166 codering.
Kenmerk om aan te geven hoe de
Opdrachten Kopniveau
Herkomst
opdracht in het systeem is gekomen.
Opdrachten Activiteitniveau
Laad referentie
Referentie t.b.v. het laadadres.
Opdrachten Activiteitniveau
Laad e-mail
E-mail adres t.b.v. het laadadres.
Opdrachten Activiteitniveau
Los referentie
Referentie t.b.v. het losadres.
Opdrachten Activiteitniveau
Instructies
memoveld t.b.v. aanvullende instructies.
Opdrachten Activiteitniveau
Los e-mail
E-mail adres t.b.v. het losadres.
Opdrachten Activiteitniveau
Afzender velden
NAW gegevens van de afzender.
Opdrachten Activiteitniveau
Geadresseerde velden NAW gegevens van de geadresseerde.
Status van de naar IMPACT verzonden
Opdrachten Activiteitniveau
Verzendstatus
opdrachten.
Opdrachten Werkzaamhedenniveau Inhoud
Bijvoorbeeld het aantal M3.
Opdrachten Werkzaamhedenniveau Laadmeters
Opdrachten Werkzaamhedenniveau ADR code
Opzoekveld ADR codes
1 = laadregel 2 = losregel 3 = Naar
Ritplanning Ritregels
Regelsoort
depot 4 = Van depot

Opdrachten
Er is nu een nieuwe optie Versturen opdrachten waarmee opdrachten (via TIP) verstuurd
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kunnen worden naarIMPACT.
Vanuit het Contextmenu van de opdracht, of menu Bewerken kan gekozen worden voor
Versturen opdrachtactiviteiten.
Hiermee kunnen Activiteitrecords met een instelbare ﬁltering verstuurd worden
naar IMPACT.
Vanuit het Contextmenu van de opdracht, of menu Bewerken, kan gekozen worden voor
Verstuurde opdrachtactiviteiten intrekken.
Hiermee kunnen eerder verstuurde Activiteitrecords, eveneens met een instelbare
ﬁltering, verwijderd worden in IMPACT.

Ritplanning
De Bedrijfsgegevens, Opdrachtenadministratie, Overige instellingen zijn uitgebreid met een
nieuwe instelling Standaard depot voor transportopdracht t.b.v. de UTO.
In het Contextmenu van de rit kan nu gekozen worden voor Versturen transportopdracht.
In het Contextmenu van de rit kan nu gekozen worden voor Informatie transportopdracht.

8.01.14
Releasedatum: 01-04-2019

Facturering
Aanpassing t.b.v. factureren met koppeling AfasProﬁt, facturen worden nu niet meer dubbel
gemaild en de pdf in de factuurkop wordt gevuld zodat die naar Afas geüpload kan worden.

8.01.13
Releasedatum: 21-03-2019

Algemeen
Een memoveld kan nu m.b.v. een nieuwe knop gevuld worden met de systeemdatum- en tijd en
Gebruiker.
Hiervoor moet in Beheer, Bedrijfsgegevens, Algemeen de nieuwe instelling
Datumtijdstempel knop memovelden beschikbaar aangezet worden.
Wanneer bovendien in Beheer, Gebruikersinstellingen, Algemeen, Koppeling personeel is
gevuld met een Personeelrecord wordt de Personeelcode gevuld in het memo veld, i.p.v.
de TALIS gebruiker.
De tabvolgorde was verstoord in de Codetabellen Statussen.
Er was een onnnodige schermkeuze bij het herhaald openen van Relaties.
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Tarifering
Bij Onderhoud Tarieven wordt nu op de tabpagina Datumafhankelijk standaard het meest
recente record geactiveerd.
De gridlayouts Tarieven (Onderhoud en Zoeken) kunnen nu uitgebreid worden met het nieuwe
infoveld DatumAfh. prijs.
Hierin wordt de meest recente prijs van een Datumafhankelijk tarief getoond.
Dit is is alleen van toepassing bij de tarieven met de Tariefsoort 1 (= Vast tarief).

CRM
Op de tabpagina Opdrachten is het Contextmenu uitgebreid met afzonderlijke keuzes voor het
kopiëren van een Opdracht en Opdrachtactiviteit.
In CRM Relaties kwam een foutmelding bij het kopieren van een opdrachtrecord als op
voorhand eerst een opdrachtrecord was geopend.
Er kwam een foutmelding wanneer op de Tabpagina Opdrachten, Meldingen of Dossiers
Gegroepeerd werd op een Tot.Opbrengst veld.
Op de Tabpagina Opdrachten, Meldingen of Dossiers werden de Tot. resultaat velden niet
berekend als er geen inkoop was gevuld.

Opdrachten
De ververs teller werd onnodig gereset bij het bladeren met de cursortoetsen in een geopend
bewerkingscherm.
Er kwam een foutmelding wanneer in een Informatie programma Gegroepeerd werd op een
Tot.Opbrengst veld.
In de Informatieprogramma's werden de Tot. resultaat velden niet berekend als er geen inkoop
was gevuld.

Ritplanning
In het venster ritgegegevens worden nu de numerieke velden(van de geselecteerde losregels)
getotaliseerd.
In het Programma Info per dag (te activeren vanuit het menu Informatie) wordt nu ook de Rit ID
vermeld voor het eenvoudiger opzoeken van een rit m.b.v. die Ritid.

Meldingen
De ververs teller werd onnodig gereset bij het bladeren met de cursortoetsen in een geopend
bewerkingscherm.
De tabvolgorde was verstoord bij de velden Afbeelding, Schade oorzaak en Schadeplaats.
Er kwam een foutmelding wanneer in een Informatie programma Gegroepeerd werd op een
Tot.Opbrengst veld.
In de Informatieprogramma's werden de Tot. resultaat velden niet berekend als er geen inkoop
was gevuld.
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Dossiers
De ververs teller werd onnodig gereset bij het bladeren met de cursortoetsen in een geopend
bewerkingscherm.
De tabvolgorde was verstoord bij de Werkzaamheid soort.
Er kwam een foutmelding wanneer in een Informatie programma Gegroepeerd werd op een
Tot.Opbrengst veld.
In de Informatieprogramma's werden de Tot. resultaat velden niet berekend als er geen inkoop
was gevuld.

WMS
In Boeken opslagmutaties verscheen een foutmelding bij het verwijderen van een mutatie die al
was gefactureerd

Facturering
In het factuurregister konden facturen ontbreken wanneer de geslecteerde periode een
jaarovergang betrof.
Het was niet mogelijk om een factuur op te slaan in het Excel formaat wanneer in de lay-out
een bestandscompressie was toegepast.
Als de factuur Referentie een \ (Backslash) bevatte kon de factuur niet doorgeboekt worden
naar Multivers online.

FLEXTOOLS
Er zat een klein verschil in de positionering van de velden in FLEXFORMS en de weergave
daarvan in TALIS.

8.01.12
Releasedatum: 03-03-2019

Algemeen
Bij ﬁltering op een veld van het Type getal met decimalen kon geen Eind waarde ingegeven
worden bij de Filtersoort In Bereik.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
De Gebruikersinstellingen zijn uitgebreid met de instelling Zoeken alle kolommen standaard
waarmee in Opdrachten etc. zoeken vanaf toegepast wordt in alle kolommen.
Voor het uitvoeren van die Zoeken vanaf in alle kolommen moet nu de F4 toets gebruikt
worden.
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Bij Zoeken vanaf wordt nu altijd vanaf het eerste record gezocht.
Er kwam een foutmelding bij het gelijktijdig aanpassen van een Tarief in de Tarifering en het
toevoegen van tarieven in de opdracht.

Ritplanning
De Onbepaalde ritten konden niet gemuteerd worden wanneer na het starten van de
Ritplanning het venster Onbepaalde ritten werd aangezet.

CRM
In de koppeling met Word kon een fout ontstaan wanneer bij de relatie een memoveld aanwezig
was met meerdere regels.
Er verscheen een foutmelding bij het kopiëren van een Actie als de module Meldingen niet in de
licentie was opgenomen.
Er kwam een foutmelding wanneeer in het grid van Opdrachten geen activiteitenveld was
opgenomen.

FLEXTOOLS
In Flexbase werden bij een nieuw veld van het Type Hyperlink de eigenschappen Niet kopiëren
en Geïndexeerd niet correct opgeslagen.

8.01.11
Releasedatum: 08-02-2019

Algemeen
Het is nu mogelijk om vanuit TALIS de connectie te verbreken voor een foutief uitgelogde
gebruiker:
Start hiervoor TALIS met de gebruiker BEHEERDER en ga naar Beheer, Gebruikers
ingelogd.
Vanuit het Contextmenu kan gekozen worden voor Connectie vrijgeven.
Na het inloggen in TALIS verscheen een foutmelding als er een (Flex)rapport aanwezig was
waarbij in de Omschrijving van het rapport het teken = was opgenomen.
Er verscheen een foutapport met een Abstract error bij een speciﬁeke combinatie van starten
en sluiten van bepaalde programma onderdelen.

Tarifering
Bij het collectief wijzigen van een Matrix staﬀel werden in een speciﬁeke situatie de kolommen
verwisseld (met name bij kolommen met de grenswaarde 0).
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Opdrachten, Meldingen en Dossiers
De Overige instellingen in de Bedrijfsgegevens van bovenstaande modules zijn uitgebreid met
de nieuwe instelling Default status (kop) bij kopie.
Die Status wordt automatisch toegekend aan het veld Status (Kopniveau) als de opdracht
wordt gekopieerd.
Daarvoor moet Eigenschap Niet kopiëren aangezet zijn bij dit Statusveld.
In een speciﬁeke situatie werd de BTW code in tariefregel onbedoeld vervangen door een
andere BTW code.

Facturering
Een Toeslag Als bedrag werd niet correct afgehandeld als de bovenliggende factuurregel geen
gevuld Bedrag had.
Bij het mailen van facturen konden samengevoegde bijlagen resulteren in een onnodige
bestandsgrootte.

8.01.10
Releasedatum: 24-01-2019

Ritplanning
Het venster Onbepaalde ritten kan nu verplaatst worden naar een andere positie.
Wanneer de instelling Controle reeds gepland uitschakelen was aangezet, werd bij het
verplaatsen van een rit naar een reeds gepland gebied, de niet primaire planeenheid, zoals
Oplegger en Chauﬀeur leeg gemaakt.

Gegevensuitwisseling
Het is nu ook mogelijk om een afbeelding te importeren in een veld van het type Afbeelding.
Onderdrukken van genereren nieuwe events tijdens import is mogelijk gemaakt parameter in
deﬁnitie

FLEXTOOLS
In Flexcalc werd bij het wijzigen van een bewerkingsfunctie de variabele 2 leeg gemaakt.

8.01.09
Releasedatum: 11-01-2019
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Gegevensuitwisseling
Er verscheen een foutmelding bij het gebruik van een Som functie waarbij de geïmporteerde
waarde leeg was.

8.01.08
Wanneer direct na het invoeren gekozen werd voor het printen van een bon, werd de bon niet
geprint omdat de focus niet lag op het nieuw ingevoerde record.
Releasedatum: 13-12-2018

Algemeen
Om verwarring te voorkomen is in het grid van Informatie afdrukhistorie de kolomtitel Aang. op
gewijzigd in Uitgevoerd op.
Er verscheen een foutrapport als na het starten van de Voerjaaropgave Onderhoud rayonnering
werd gestart.
Bij Locaties kon zowel de WMS relatie als ook de Artikelgroep gevuld worden.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Wanneer direct na het invoeren gekozen werd voor het printen van een bon, werd de bon niet
geprint omdat de focus niet lag op het nieuw ingevoerde record.
In het grid wordt nu duidelijker het koprecord gemarkeerd indien een activiteitrecord in
bewerking is.

Tarifering
Het is nu niet meer mogelijk op Eenheid 2 te muteren bij een enkelvoudig tarief.
Er kwam een foutmelding bij het abusievelijk muteren van onderstaande velden (wanneer deze
velden niet van toepassing waren):
Tariefsoort.
Debiteur.
Debiteurgroep.
Eenheid 2.

Financieel
Bij Synchroniseren Debiteuren (Menu Beheer) wordt nu ook rekening gehouden met de
alternatieve coderingen van het Programma Externe codes.
Er kwam een foutmelding in Onderhoud Financieel, Grootboekcodes bij het abusievelijk muteren
van onderstaande velden:
Kostenplaats als Kostenplaatsen niet aan stond.
Kostengroep Kostengroepen niet aan stond.
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FLEXTOOLS
In Flexcalc kwam een foutmelding indien in de ﬁltering bij een veld met decimalen zowel de
vanaf als einde waarde gevuld werd met een waarde inclusief decimalen.

8.01.07
Releasedatum: 05-12-2018

Algemeen
De inhoud van een een “alleen lezen” Tijdveld is nu beter leesbaar.
In Onderhoud codetabellen werd bij een poging om “Gemuteerd door” te wijzigen het record
onbedoeld op gewijzigd gezet.
Bij verplicht te vullen velden van het type Tijd, Tijdsduur of Memo wordt nu ook de verplichte
kleur(oranje) getoond. *
In de Gridﬁltering vinden bij de functie Maak huidig ﬁlter standaard de volgende bewerkingen
plaats:
De huidige ﬁlterset van deze gebruiker wordt nu verwijderd en hernoemd in de
Standaard.
Bij gebruikers die nog geen eigen ﬁlterset hebben wordt deze ﬁlterset ook als standaard
gebruikt.
Er verscheen een foutrapport bij het klikken op een alleen lezen Datumtijd veld (zoals
Gemuteerd op).
Er verscheen een foutrapport indien er gegroepeerd werd op een Tijdsduur veld in een
Informatie programma zoals Informatie facturen.
Er verscheen een foutrapport wanneer Onderhoud, Rayonnering een 2e keer opnieuw was
gestart.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Wanneer het toeslagbedrag op 0 komt te staan, worden nu ook de Grootboekcode,
Kostenplaats en Kostengroep leeggemaakt in de Toeslagregel.
De prijs van een Datumafhankelijke tarief werd niet gecorrigeerd bij het hertariferen als het
bronveld voor de datum was aangepast.
Bij de volgende gecombineerde handelingen kwam er geen melding als een opgeslagen record
buiten de ﬁltering van het Activiteitniveau viel:
Toon activiteitenlijst staat aan.
De tweede of volgende Activiteitsoort is geactiveerd.
Actief ﬁlter op Activiteitniveau.
Opslaan van een gewijzigd activiteitrecord zodanig dat dit buiten de ﬁltering valt.
Na onderstaande handelingen was het verkeerde activiteitrecord geselecteerd:
Toon activiteitenlijst staat aan.
Bij de 2e of volgende Activiteitsoort wordt bij het eerste activiteitrecord gekozen voor
(Her)tariferen.
Binnen datzelfde activiteitsoort wordt het volgende record geselecteerd en daarvan wordt
het Tarievenscherm geopend.
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Bevestigen tariefgegevens.
In Dossiers, Werkplanning werd bij wijziging van de werkbongegevens, en het aansluitend
afdrukken van een werkbon niet gevraagd om de wijzigingen op te slaan.

Ritplanning
Wanneer aan de opmaak van de Planeenheid Wagen of Oplegger een Personeel veld was
gekoppeld verscheen bij het starten van de Ritplanning een foutrapport. Nu kan een Personeel
veld niet meer aan Materieel planeenheid gekoppeld worden, of een Materieel veld aan de
Planeenheid Personeel.
Nu komt bij de Routeberekening ook een melding dat de rit een of meerdere adressen bevat
zonder coördinaten als de kaart niet actief is.
Bij de onderstaande en achtereenvolgende handelingen was de Bepaalde rit geselecteerd in
plaats van de onbepaalde rit.
Muisklik bepaalde rit (= rit met gevulde primaire Planeenheid).
Dubbelklik op een onbepaalde rit.
Muisklik op bepaalde rit.
Rechtermuisklik op Onbepaalde rit.

Tarifering
Bij de ﬁltering in een Factuurmethode werd een numeriek veld beperkt in decimalen als er op
voorhand was geﬁlterd op een tekstveld met relatief weinig posities.

8.01.06
Releasedatum: 27-11-2018

Algemeen
Er verscheen een foutmelding wanneer voorafgaand aan het mailen van een bon, de extensie
(bestandsformaat) werd gewijzigd in een Excel formaat.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Er kwam een foutmelding bij het aanpassen van een Opdrachtactiviteit welke was geopend
vanuit CRM Relaties, als er gebruik gemaakt werd van meerdere Rayongroepen.
De menukeuzes Bewerken en Informatie waren niet actief wanneer vanuit Activiteitniveau een
nieuw record was aangemaakt in een externe tabel zoals een Laad-/losplaats.

Ritplanning
Vanaf deze versie wordt ook gevraagd om een bevestiging bij het verwijderen van een ritregel.
(Mits in de Gebruikerinstelling de keuze Bevestigen verwijderen rit is aangezet.)
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Financieel
Er verschijnt nu bij het (direct) doorboeken naar Multivers een duidelijke melding wanneer bij de
Exportcode van de BTW-code (Externe codes), een ander teken dan een cijfer is gebruikt.

Gegevensuitwisseling
Codetabellen
Bij aanpassing van een ﬁlterwaarde werd na het verversen de oorspronkelijke ﬁlterwaarde
van de deﬁnitie opnieuw toegepast i.p.v. de gewijzigde ﬁlterwaarde.

8.01.05
Releasedatum: 19-11-2018

Algemeen
Wanneer een automatisch toegekende (nieuwe) Relatiecode, Debiteurcode of Vervoerdercode
vervolgens direct werd aangepast, werd dit niet als zodanig opgeslagen.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
De opbrengstvelden (.it) werden niet goed bijgewerkt wanneer vanuit CRM Relaties
tariefgegevens werden gewijzigd in de Opdracht, Melding of Dossier.
De focus bleef niet op het huidige record staan bij (Her)tariferen van een volgende
Activiteitsoort in de weergave Toon Activiteitenlijst.

CRM
De opbrengstvelden (.it) werden niet goed bijgewerkt in de Opdracht, Melding of Dossier
wanneer vanuit CRM Relaties die tariefgegevens gemuteerd werden.

FLEXTOOLS
In Flexcalc is de ﬁltering nog meer geoptimaliseerd waardoor het dialoogvenster voor de
ﬁltering nog sneller gesloten wordt.

8.01.04
Releasedatum: 08-11-2018
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Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij het verversen werd de focus gelegd op de eerste regel van het Activiteiten- of
Werkzaamhedenniveau..
Bij het toevoegen van Inkoop werd de Vervoerder niet overgenomen vanuit de Opdracht.
In een speciﬁeke situatie verscheen een foutsituaties na het invoeren van een nieuw
Activiteitrecord.

Ritplanning
Er verscheen een foutmelding wanneer vanuit de Ritplanning een Tariefcode werd toegevoegd,
waarbij gebruik gemaakt werd van een Tariefmethode.

8.01.03
Releasedatum: 06-11-2018

Algemeen
In Relaties kwam bij het wijzigen van (een gevulde) factuurlay-out een melding dat de huidige
Factuurlay-out niet gevonden kon worden.

Tarifering
In een Prijsstaﬀel kan nu een tussenliggende kolom verwijderd worden, door alle waarden in die
kolom op 0 te zetten en vervolgens op te slaan.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
In het Contextmenu worden nu ook de toetscombinaties getoond, zoals bij Kopiëren opdracht
Ctrl+ K.
Aantal-1 en Aantal-2 van het Tarieven- of Inkoopniveau kan nu ook getotaliseerd worden in de
verschillende grids.
Bij een nieuwe Tariefkop, of wijziging van de Debiteur worden onderstaande standaard
gegevens van de Bedrijfsgegevens, Debiteur of Factuurmethode nu correct toegepast:
BTW code
Divisie
Inclusief BTW
Toeslaggroep
Verzamelen
Automatisch gegenereerde toeslagregels worden nu eerder (zichtbaar) toegekend.
Wanneer in de Codetabel Activiteitsoort onderstaande velden niet expliciet waren uitgezet,
werden bij wijziging van de Activiteitsoort, de inhoud van die velden niet vervangen door de
waarde N.
Laadregel
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Losregel
Laad depot
Los depot
Controle geladen oplegger
Het automatisch geocoderen werd niet meer toegepast als achteraf een adres was toegevoegd
aan de opdracht.

Ritplanning
Er kwam een foutmelding bij de Routeberekening als de rit uitsluitend identieke adressen
bevatte; nu wordt volstaan met een melding.
Er verscheen een foutsituatie bij het verplaatsen van een onbepaalde rit, welke in gebruik was
bij andere planner.
In het scherm Nacalculatie werd een Flexcalc formule niet uitgevoerd bij het opslaan van het
een wijziging.
Wijzigingen in de ritregel werden niet opgeslagen bij het gebruik van de toetscombinatie <Ctr>l
+ <S>.

Facturering
Bij een nieuwe factuur of wijziging van de Debiteur worden onderstaande standaard gegevens
van de Bedrijfsgegevens of Debiteur of Factuurmethode nu correct toegepast:
BTW code
Divisie
Inclusief BTW
Toeslaggroep

Gegevensuitwisseling
Wanneer in de Codetabel Activiteitsoort onderstaande velden niet expliciet waren uitgezet,
werden bij import met die Activiteitsoort, de inhoud van die velden niet vervangen door de
waarde N.
Laadregel
Losregel
Laad depot
Los depot
Controle geladen oplegger

8.01.02
Releasedatum: 24-10-2018

Algemeen
De controle op het reeds uitgevoerd zijn van een bon is verbeterd.
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8.01.01
Releasedatum: 24-10-2018

Algemeen
Bij het mailen van bonnen, bijvoorbeeld facturen, kan nu in de bestandsnaam ook de
systeemdatum en tijd opgenomen worden, om op die manier een meer unieke bestandsnaam
te genereren.
Bij enkele speciﬁek ingerichte bonnen, werden sinds versie 7.94.10 voorwaardelijke teksten in
hoofdletters weergegeven (bijvoorbeeld bij het afdrukken van een toeslag).

Tarifering
In Factuurmethoden wordt het dialoogvenster voor de ﬁltering nu sneller gesloten.

CRM
In CRM Relaties, tabpagina Acties vielen de statuskleuren weg bij wijziging van de ﬁltering.
In CRM Relaties, tabpagina's Opdrachten, Meldingen en Dossiers wordt nu in het grid ook de
statuskleur getoond .

Ritplanning
Er verscheen een foutsituatie wanneer vanuit de ritregel een opdracht werd geopend en
vervolgens voorzien werd van tariefgegevens.

Facturering
Het programma Factureren wordt nu sneller geopend.

Gegevensuitwisseling
In de export van de Emballage kon niet geﬁlterd worden m.b.v. Opzoekvelden.

FLEXTOOLS
In FORMS was een default waarde van een veld beperkt tot 50 posities.
In Flexcalc wordt het dialoogvenster voor de ﬁltering nu sneller gesloten.
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8.01.00
Releasedatum: 10-10-2018

Algemeen
Er is nu een nog betere controle mogelijk of een bon al is “afgedrukt”:
Bij het printen van een bon wordt in de printdialoog in de kolom Uitgevoerd aangegeven
of de bon reeds is geprint, opgeslagen als bestand of gemaild.
Wanneer in de Printdialoog de keuze Controleer “uitgevoerd” is aangezet zal de bon
alleen uitgevoerd worden indien de bon nog niet eerder was uitgevoerd.
(In de Facturering vindt deze controle niet plaats.)
De zichtbaarheid is verbeterd van de inhoud van een gekleurde kolom en (gekleurde) status.
Bij de Informatie programma's zoals Informatie facturen zijn een aantal wijzigingen
doorgevoerd:
Bij het activeren van een ander record, wordt de Ververs-interval gereset.
Bij het openen van een record wordt de Ververs-interval gepauzeerd.
Na het verversen krijgt het actieve record weer focus.
Onderhoud relaties reageerde niet meer bij het bladeren tussen tabpagina's wanneer er gebruik
gemaakt werd van meerdere tabpagina's voor Relaties, Debiteuren en/of Vervoerders EN
automatisch nummeren.
Bij het vullen van een veld van het type tijd, met de spatiebalk of d.m.v. plakken van een
gekopieerde waarde(inclusief) seconden werden onbedoeld ook seconden gevuld.
(Bij import kunnen wel seconden gevuld worden.)
Sinds versie 8.00.16 verscheen een foutrapport in Onderhoud materieel wanneer het veld
..Emissieklasse in het grid was opgenomen.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Het is nu ook mogelijk om een ﬁltering te gebruiken op Activiteitniveau.
In bepaalde situaties was er geen schermkeuze meer beschikbaar wanneer er gebruik gemaakt
werd van meerdere invoerschermen.
De afhandeling van de tabtoets is verbeterd in de verschillende niveaus (van Kopniveau naar
Zoeken vanaf, naar Activeitniveau etc.).

Ritplanning
Met de nieuwe instelling Controle reeds gepland uitschakelen (van Beheer, Bedrijfsgegevens,
Opdrachtenadministratie, Overige instellingen) is het toegestaan om meerdere ritten binnen
dezelfde Begin- en Einde tijden te plannen.
Het activeren van deze instelling kan negatieve gevolgen hebben voor externe
koppelingen, zoals boordcomputers, indien die unieke, tijdgebonden ritten vereisen.
Deze instelling kan alleen gewijzigd worden door de Supportafdeling van TANS.
In bepaalde, multi-user situaties, konden ritten binnen hetzelfde Begin en Einde bereik
voorkomen.
Bij het wijzigen van Begin of Einde, waarbij er een overlappende rit zou ontstaan, kwam na de
melding dat de Planeenheid niet beschikbaar was, een foutrapport.
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CRM
In CRM Relaties, werd de, in de gridinstellingen opgeslagen sorteervolgorde, bijvoorbeeld
Aﬂopend, niet toegepast bij o.a. de tabpagina's, Opdrachten, Facturen, Acties etc.

Facturering
Om verwarring te voorkomen is in Onderhoud factuur is de virtuele lay-out keuze Standaard
verwijderd.
De standaard lay-out wordt nu aangestuurd met de keuze Automatische lay-out keuze.
Bij facturen die direct zijn ingevoerd in Onderhoud facturen wordt de standaard
factuurlay-out gebruikt van Beheer, Bedrijfsgegevens, Facturering; Factuurlay-out.
Bij facturen die zijn aangemaakt vanuit de Opdrachtenadministratie wordt de
standaard factuurlay-out gebruikt van Beheer, Bedrijfsgegevens,
Opdrachtenadministratie; Factuurlay-out.
Bij facturen die zijn aangemaakt vanuit de Dossieradministratie wordt de standaard
factuurlay-out gebruikt van Beheer, Bedrijfsgegevens, Dossieradministratie;
Factuurlay-out.
Bij facturen die zijn aangemaakt vanuit de Meldingenadministratie wordt de
standaard factuurlay-out gebruikt van Beheer, Bedrijfsgegevens,
Meldingenadministratie; Factuurlay-out.
Bij facturen die zijn aangemaakt vanuit WMS wordt de standaard factuurlay-out
gebruikt van Beheer, Bedrijfsgegevens, WMS, Overige instellingen; Factuurlay-out.
Als in Onderhoud relaties aan de Debiteur een Factuur lay-out is toegekend wordt
die lay-out gebruikt in plaats van de hier bovenvermelde standaard lay-outs.
Bij het Facturen doorboeken wordt nu standaard de codering gehanteerd welke bij de
Externe codes is toegevoegd aan de “Geen divisie”.

Gegevensuitwisseling
Bij import uren werd de import gestopt wanneer er zich een fout voordeed.
Een dergelijke fout wordt opgenomen in het Logboek.
In de export van de Emballage kon niet correct geﬁlterd worden op Ja/Nee velden.

FLEXTOOLS
In (Flex) Calc kan nu ingesteld worden dat een formule uitgevoerd moet worden bij meerdere
momenten.
In (Flex) Calc kunnen nu extra bewerkingen uitgevoerd worden bij datumvelden, o.a.:
Weeknummer.
Dagnummer van de week.
Dagnaam.
Maandnummer.
(Voor bepaling van o.a. Weeknummer en Dagnummer wordt rekening gehouden met de
instelling Week begint op zondag in de Overige instellingen, van de Bedrijfsgegevens,
Algemeen.)
In Flexforms werd na het toevoegen van een nieuwe tabpagina, bij de (algemene)
scherminstellingen abusievelijk de naam vermeld van die nieuwe tabpagina.
https://tanswiki.tans.net/
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8.00.17
Releasedatum: 25-09-2018

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Na het openen van het Tarieven- of Inkoop kopscherm kon er in een vervolgtraject een
foutrapport verschijnen met de melding “veld niet gevonden” of een melding met “Fout 0:
Transaction is not active”.

8.00.16
Releasedatum: 01-09-2018

Ritplanning
Bij het verslepen van meerdaagse rit of plankaartjes naar een eerder tijdstip, werd de rit
ingekort als de rit niet volledig zichtbaar was op het planbord.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij het (Her)tariferen worden nu alleen de geselecteerde records ververst in het grid.

8.00.15
Releasedatum: 27-08-2018

xRoute
Bedrijfsgegevens opdrachten:
De schermomschrijving van de xServer velden zijn gewijzigd:
xServer: Standaard materieel, (voorheen: Map: standaard materieel).
xServer: Gemiddelde laadtijd (minuten), voorheen: (Map: Gemiddelde laadtijd
(minuten)).
xServer: Gemiddelde lostijd (minuten), voorheen: (Map: Gemiddelde lostijd
(minuten)).
xServer: Geo adressen zijn sturend, (Voorheen: Map: Geo adressen zijn sturend).
xServer: Routeberekening met xServer valutakoersen, (Voorheen: Routeberekening
met xServer valutakoersen).
xServer: Gebruik historische verkeersinformatie, (voorheen: Gebruik historische
verkeersinformatie).
xServer: Geschatte vertrektijd is rit begintijd, (voorheen: Geschatte vertrektijd is rit
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begintijd).
xServer: Duur bij opeenvolgend gelijk adres gebruiken, (voorheen: xServer:
Routeberekening moet duur bij opeenvolgend gelijk adres gebruiken).
Met de nieuwe instelling xServer: Standaard voertuig proﬁel kan gekozen worden voor
een ander proﬁel.
Materieel:
De schermomschrijving van de xServer velden zijn gewijzigd:
Totaal gewicht leeg (kg), (voorheen: Totaal gewicht leeg).
Laadvermogen (kg), (voorheen: Laadvermogen (gewicht)).
Lengte (m), (voorheen: Lengte).
Breedte (m), (voorheen: Breedte).
Hoogte (m), (voorheen: Hoogte).
xServer emissieklasse, (voorheen: MAP emissieklasse).
xServer tijdfactor, (voorheen: MAP Tijdfactor).
xServer proﬁel, (voorheen: MAP Materieeltype).
Bij xServer proﬁel (t.b.v. de Wagen) kan nu gekozen worden voor:
Koerier
12T
24T
40T
LZV
(In de vorige versie werd alleen gebruik gemaakt van het 40T proﬁel.)
Standaard wordt nu ook het 40T proﬁel gehanteerd, maar hier kan nu van
afgeweken worden in de Bedrijfsgegevens of bij de Wagen in met Materieelbestand.
Naast het gekozen proﬁel van de wagen (xServer proﬁel) kan de berekening beïnvloed
worden met de volgende velden:
Wagen:
xServer tijdfactor.
xServer emissieklasse.
Aantal assen.
Totaalgewicht leeg (kg).
Laadvermogen (kg).
Lengte (m).
Breedte (m).
Hoogte (m).
Cilinderinhoud (cc).
Oplegger (wordt opgeteld bij de waarden van de wagen):
Aantal assen.
Totaalgewicht leeg (kg).
Laadvermogen (kg).
Lengte (m).
Breedte (m).
Hoogte (m).
Standaard waarden per voertuigproﬁel:

Brandstof
Aantal passagiers
Emissie
Cilinderinhoud
https://tanswiki.tans.net/

Koerier 12T 20T 40T LZV
Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
1
1
1
1
1
Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
3000
3000 3000 3000 3000
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Koerier 12T
80
91
2
2

Tijdfactor
Aantal assen wagen
Aantal assen oplegger
Totaal gewicht leeg (kg) wagen 2400
Totaal gewicht leeg (kg) oplegger
Laadvermogen (kg) wagen
3490
Laadvermogen (kg) oplegger
Lengte (m) wagen
5,5
Lengte (m) oplegger
Breedte (m)
2
Hoogte (m)
2,10

20T
91
2

40T
91
3
2
7500 7500 8200
6300
11990 20000 12000
28000
8
8
10,5
8
2,15 2,60 2,60
2,54 4
4

8.10.00

LZV
91
4
3
10200
8300
22000
38000
13,5
11,75
2.60
4

(De eerste 2 waarden zijn niet aan te passen in TALIS.)

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
De knop voor xLocate is verplaatst naar de eerste (xServer) positie.
Het informatieveld Tot.opbrengst (it) werd niet herberekend indien achteraf Toeslagregels
waren verwijderd.
Bij het gebruik van een printscenario werd abusievelijk een pdf bestand ook in meerdere
exemplaren afgedrukt wanneer in het printscenario het aantal exemplaren was gevuld.

Gegevensuitwisseling
Sinds 8.00.14 werden abusievelijk ook de historische deﬁnities, met importsoort 10,
gecontroleerd op de aanwezigheid van de functie SYSNOVALUE.
Bij importsoort 10 werd de voorwaarde in de functie SYSNOVALUE niet correct uitgevoerd
wanneer er een vergelijking werd uitgevoerd met een databaseveld.

FLEXTOOLS
In Flexbase wordt in het infoscherm nu de Verkorte omschrijving en de Omschrijving
afzonderlijke weergegeven. (Voorheen werd in de Verkorte omschrijving, de inhoud van de
Omschrijving getoond, ook als die Verkorte omschrijving niet was gevuld.)

8.00.14
Releasedatum: 30-07-2018

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Het was niet meer mogelijk om Hertariferen toe te passen op meerdere geselecteerde
Activiteitrecords.
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Facturering
Bij de ﬁnanciële koppelingen met Afas is de extensie van het doorboekbestand gewijzigd in csv
(voorheen vjp).
Bij de ﬁnanciële koppeling Exact online werd de Valutacode alleen bij facturen in vreemde
valuta opgenomen in het doorboekbestand.
Een (Opdrachten, Meldingen of Dossiers) factuur kon niet verwijderd worden wanneer alle
afzonderlijke factuurregels waren verwijderd in plaats van direct de gehele factuur.

8.00.13
Releasedatum: 05-07-2018

Tarifering
Bij het gebruik van een Tarief waarbij Std. geen toeslag was aangezet werd onterecht toch
standaard de Toeslag geactiveerd. (Dit deed zich alleen voor bij het gebruik van Toeslagen op
basis van de Debiteurgroep; dus niet bij het gebruik van Toeslagregels.)

Facturering
Bij het achteraf vullen van een hyperlink veld in een gefactureerde factuur, was het abusievelijk
mogelijk om ook de overige factuur(kop) velden te muteren.

TANS2M4W
Bij het overzetten van Debiteuren naar Multivers m.b.v. TANS2M4W vond er een verstoring
plaats als het Debiteurnummer 7 of 8 posities groot was.

8.00.12
Releasedatum: 18-06-2018

Algemeen
Bij de automatische conversie wordt de Gebruiker TANS verwijderd.

Ritplanning
De verschillende vensters werden soms niet op de eerder bewaarde schermpositie
weergegeven.
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8.00.11
Releasedatum: 11-06-2018

Gegevensuitwisseling
Voor de controle op een lege waarde moet nu de functie SYSNOVALUE gebruikt worden in
plaats van $TEKST('')$.
Bij de automatische conversie van de database wordt hierop gewezen, en vermeld in het
logboek. In een dergelijke situatie is het dan raadzaam om de importdeﬁnitie te laten
aanpassen door de Supportafdeling van TANS.

8.00.10
Releasedatum: 06-06-2018

Algemeen
De Gebruikersinstelling Algemeen; Inschakelen ﬁlteren/totaliseren opzoekschermen is
standaard aangevinkt. Kolomﬁltering en sortering op de kolom is dan mogelijk.
De vertalingen zijn aangepast. Alle teksten betreft notatie maand en dag worden voor de
Nederlandse taal nu in kleine letters weergegeven, evenals de afkortingen van dag of maand.

Ritplanning
Bij Ritbonnen, waarbij een ritbon afgedrukt kan worden van meerdere ritten tegelijk, werd in
bepaalde situaties niet van alle ritten de ritbon afgedrukt.

8.00.9
Releasedatum: 04-06-2018

Algemeen
De controle op de overschrijding van het maximum aantal posities in het resultaat van Flexcalc
berekening is uitgeschakeld.

8.00.8
Releasedatum: 31-05-2018
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Algemeen
Wanneer in de laad-losplaatsen tabel een opzoekveld was gebruikt, gekoppeld aan een Laadlosplaatsrecord, werden, bij het zoeken vanaf in de opdrachten, niet alle beschikbaar laadlosplaatsen getoond in het zoekscherm.
Bij het gebruik van een Bestandskenmerk voor opslaan mail werden spaties in de
bestandsnaam, of in een map omgezet in _ (underscore).
Het was sinds versie 8.00.0, in bepaalde (netwerk) situaties, niet meer mogelijk om een bestand
direct naar een hyperlink veld te slepen.
Bij een andere taalweergave wordt nu ook de (Nederlandse) helptekst getoond.
De inhoud van het menu Informatie was in bepaalde situaties niet correct in de modules WMS,
Uren en Emballage.

Tarifering
Een historische gemaakt Tarief en Toeslag werd toch toegepast indien deze nog opgenomen
waren in een Factuurmethode.

CRM
Er verschijnt nu een melding, dat de Relatie mogelijk buiten het ﬁlter valt, wanneer vanuit een
Actie de Relatie wordt geopend. Dit doet zich voor als in CRM Relaties een ﬁlter actief is
waardoor de betreﬀende Relatie niet zichtbaar is.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
In de tariefregel werd de BTW onterecht al of niet getoond, bij het switchen tussen opdrachten
waarbij beurtelings gebruik gemaakt was van BTW verlegd.

Ritplanning
In de Gebruikersinstellingen, Opdrachtenadministratie wordt door het aanzetten van de nieuwe
instelling Alternatieve kleuren planbord de oorspronkelijke(voor 8.00.x) kleurweergave van de
Ritplanning gehanteerd.
De venstertitel van Te plannen activiteitregels is gewijzigd naar Te plannen partijen (i.o.m. de
menukeuzes in het menu Informatie).

Facturering
De afronding is verbeterd bij het doorboeken van Inclusief BTW facturen.

Gegevensuitwisseling
Er verscheen een foutmelding bij de import van opdrachten inclusief tarieven, wanneer aan de
betreﬀende Debiteur een Divisie was toegekend.
https://tanswiki.tans.net/
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Bij ﬁltering op negatieve waarden verscheen een foutmelding.
Er verscheen een foutmelding wanneer bij de export een ﬁlterwaarde werd aangepast bij een
datum/tijd veld.

FLEXTOOLS
Gridlayouts
Er kwam een onterechte foutmelding bij het verwijderen van een ﬁlter in Gridlayouts.
Bij het toevoegen van een ﬁlterset werd de ﬁlteromschrijving gevuld met een F.
Forms
Er verscheen een foutrapport wanneer na het verwijderen van een Tabpagina, een veld
werd verplaatst op het Form.

8.00.7
Releasedatum: 22-05-2018

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Sinds versie 8.00.0 werd de Rayongroep op Activiteitniveau niet meer gevuld vanuit de
Debiteur.

8.00.6
Releasedatum: 07-05-2018

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Sinds versie 8.00.0 nam het het kopiëren van een opdracht, dossier of melding onnodig tijd in
beslag wanneer het grid veel records toonde.

8.00.5
Releasedatum: 17-04-2018

Ritplanning
In Ritbonnen werd de selectie, op bijvoorbeeld Wagen, niet goed toegepast.
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Dossiers
Aanmaken facturen was niet meer mogelijk.

Meldingen
Aanmaken facturen was niet meer mogelijk.

8.00.4
Releasedatum: 13-04-2018

Algemeen
Het aantal posities bij een veld van het type E-mail is nu beperkt tot 200.
Op de Programmakeuzebalk werd een hint in het Engels weergegeven (knop, Conﬁgureer
knoppen).
In Onderhoud rayonnering is de Vanaf waarde nu verplicht in een Rayonregel.
Wanneer de WMS-relatie niet was gevuld, was het niet mogelijk om een nieuw Artikel op te
slaan.

Tarifering
Het was niet meer mogelijk om een Excel bestand te importeren (optie import prijsstaﬀel).

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
In aanmaken facturen worden geen facturen aangemaakt als op dat moment een Toeslag wordt
aangepast in Onderhoud Tarifering. Nu verschijnt bij deze situatie een duidelijke melding over
de oorzaak.
Bij het bladeren in een geopend venster (met bijvoorbeeld <Ctrl> + <CursorNaarBeneden>,
blijft nu het huidige veld focus houden en kan direct gemuteerd worden.
Er verscheen een foutmelding wanneer bij de ﬁltering in de (start)waarde en/of Eindwaarde het
teken '(= enkel aanhalingsteken) was gebruikt.

Ritplanning
Schermopbouw herstellen werd niet correct toegepast.
De achtergrond van het planbord werd donker bij de weergave van meer dan 2 dagen en een
bepaalde detaillering van het planbord.

WMS
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In Informatie artikel en Informatie locaties is nu ook de Status beschikbaar op de tabpagina
Voorraad (voorheen werd hier alleen de status van de Geblokkeerde voorraad vermeld).

Uren
De CAO instelling “Nachturen, als extra vergoeding” wordt nu altijd toegepast (CAO wijziging
per 01-07-2017). Dus ook toegepast indien hier deze instelling de waarde N bevat.

Facturering
In bepaalde situaties kon bij het digitaal factureren een Socket Error ontstaan, waardoor de
factuur wel gefactureerd was, maar niet via mail verzonden. Bij een dergelijke situatie kan de
factuur nu alsnog gefactureerd worden(na het herstellen van de mailverbinding).
Bij de ﬁnanciële koppeling Exact Globe, worden bij Synchroniseren (menu Beheer) nu 10
posities geëxporteerd van de Debiteurcode.
Bij de ﬁnanciële koppeling Multivers export, worden bij Synchroniseren (menu Beheer) nu 8
posities geëxporteerd van de Debiteurcode.
Bij het Doorboeken was, bij sommige gebruikers, bovenin niet het gebruikte Boekingscenario
zichtbaar met o.a. het boekjaar.
Bij het Doorboeken kon geen periode ingegeven worden bij de ﬁnanciële koppeling TALIS.

FLEXTOOLS
Er verscheen een foutrapport bij het opvragen van de Help (Help, Info).

8.00.3
Releasedatum: 27-03-2018

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Er kwam een foutrapport bij het uitzetten van een kolom in een Informatiegrid.

8.00.2
Releasedatum: 14-03-2018

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Er kwam een foutrapport bij het groeperen of sorteren op een opzoekveld.
Een activiteitrecord werd niet goed weergegeven bij het gebruik van de Activiteitlijst.
Bij de ﬁltering verscheen een fout als via Tabelreferenties geﬁlterd werd op een opzoekveld,
zoals Landcode.
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Ritplanning
De afmetingen van het venster onbepaalde ritten kon in bepaalde situaties niet gewijzigd
worden.
De Splitbalken van te plannen en Ritinformatie bleven zichtbaar na het verplaatsen van de
vensters.
De weergave van de knoppen was niet correct in het logboek van Versturen ritplanning en
Gereedmelden ritplanning.
Er trad een vertraging op bij het verslepen van een ritregel naar het venster te Plannen
activiteitregels.

8.00.1
Releasedatum: 07-03-2018

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij het starten van bijvoorbeeld Opdrachten, lag de focus op de Activiteitenlijst i.p.v. op het
kopniveau van de opdracht.
Wanneer het grid leeg was, kon er geen nieuw record ingevoerd worden.

CRM
In CRM Relaties werd de tabpagina Acties niet correct weergegeven.

8.00.0
Releasedatum: 06-03-2018

Algemeen
In Onderhoud codetabellen is het Systeemﬁlter historisch verwijderd omdat het niet mogelijk
was om een wijziging hierin op te slaan. (U kunt het ﬁlter echter wel uitbreiden met Historie en
naar eigen keuze opslaan.)
Verzenden database (Programma's, TANS, verzenden database).
Alvorens een backup gemaakt wordt van de database vindt er een controle plaats of de
FTP locatie te benaderen is.
Het ingegeven wachtwoord wordt verborgen bij de inloggegevens voor de FTP verbinding.
Het is nu mogelijk om bij het mailen van een bon, zoals een factuur, de bestandsgrootte van de
bijlagen te reduceren.
De bijlagen kunnen gecomprimeerd worden (gezipt).
De kwaliteit kan gereduceerd worden.
NB: Als u hier gebruik van wilt maken zal de supportafdeling van TANS aanpassingen
moeten aanbrengen in de lay-out(s).
https://tanswiki.tans.net/
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Het is nu mogelijk een mail of bijlage van de mail(van Microsoft Outlook client) direct te slepen
naar een veld van het type Hyperlink.
De mail wordt daarbij opgeslagen in de mailmap (menu Beheer, Bedrijfsgegevens,
Algemeen, Overige instellingen; Map voor opslaan gesleepte mail).
Bij de automatische conversie dient u deze map toe te wijzen.
In Beheer, Mappen kunt u alternatieve mappen deﬁniëren voor het opslaan van mail.
Als bestandsnaam wordt standaard het onderwerp van de mail gebruikt.
In het menu Beheer, Bedrijfsgegevens, Opdrachtenadministratie, Meldingenadministratie
en Dossieradministratie kunt u met de knop Bestandskenmerk opslaan mail een
alternatieve bestandsnaam deﬁniëren. Bijvoorbeeld de oorspronkelijke bestandsnaam
aanvullen met Opdrachtnummer en systeemdatum.
Bij Relaties wordt bij Ophalen Multivers gegevens nu de systeemdatum overgenomen in het
veld Fin.datum zodat het bijwerken van deze gegevens beter gecontroleerd kan worden.
U kunt deze Fin.datum ook gebruiken voor ﬁltering in Relaties bij het opnieuw Ophalen
Multivers gegevens.
Bij de export van een grid naar Excel werd bij getallen met decimalen een verkeerde opmaak
gebruikt.
Hierdoor moesten dergelijke velden eerst geconverteerd worden naar een getal voor
verdere verwerking in Excel.
Na enkele speciﬁeke handelingen kwam bij het opslaan van een gewijzigde relatie onterecht de
melding dat de Relatie code reeds bestond.
Bij het Geocoderen (xLocate) werd in bepaalde situaties, bij het overnemen van een adres, de
Plaatsnaam gevuld met hoofdletters.
Er verschijnt nu niet meer een melding wanneer zich tijdens het gebruik van een lay-out een
fout voordoet.
Zoals een ongeldige verticale positie of onbekende foutmelding.
Dergelijke fouten worden nu geregistreerd in Informatie logservice.
In Onderhoud Codetabellen werd door het kopiëren van een waarde onbedoeld de wijzig mode
geactiveerd en kon deze “wijziging” opgeslagen worden.
Bij het automatisch nummeren van Relaties werd bij het wijzigen van het automatisch
toegekende nummer onvoldoende gecontroleerd of de code al aanwezig was.
In de Bedrijfsgegevens is de tabvolgorde bij Automatisch nummeren gecorrigeerd.
Bij het mailen worden foutieve tekens in de bestandsnaam en geadresseerden, voor zover
mogelijk, gecorrigeerd.
Printscenario's (menu Beheer)
In het Printscenario kunnen nu (alleen) TALIS Printers gekozen worden (printers die zijn
gedeﬁnieerd in Beheer, Printers).
Indien aan het printscenario geen Printer is toegekend worden respectievelijk de
printerinstellingen van de standaard Windowsprinter of van de lay-out gebruikt.
Informatie log service (menu Beheer)
De performance van Informatie logservice is aanzienlijk verbeterd door het memoveld
Omschr. niet meer in het grid op te nemen. (De inhoud van dit memoveld is net als
voorheen te raadplegen in het venster logbericht details.
De standaard ﬁltering is verbeterd.

Financieel
In Nummerreeksen vindt nu een betere controle plaats op het verlagen van het Laatste
nummer.
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Tarifering
Het is nu mogelijk om wijzigingen in een staﬀel te blokkeren door, Flexforms, bij de
veldeigenschappen van het veld Prijs de eigenschap op Alleen lezen te zetten.
De achterwaartse tabvolgorde (Shift Tab) is gecorrigeerd bij de velden Debiteur, Debiteurgroep
en Vervoerder.
Bij een Datumafhankelijk tarief is het niet meer mogelijk om de oorspronkelijke
prijsgerelateerde velden te muteren (muteren kan nu alleen plaatsvinden op de tabpagina
Datumafhankelijk.
Bij een Datumafhankelijk tarief wordt nu de tabpagina Prijsstaﬀel onderdrukt.
Bij het verwijderen van een Factuurmethode voor WMS wordt nu eerst gevraagd om een
bevestiging.
Het is nu mogelijk om vanuit een zoekscherm een nieuw tarief aan te maken, bijvoorbeeld
vanuit Onderhoud opdrachten.
Er verschijnt nu een duidelijke melding, in bijvoorbeeld Opdrachten, bij de toepassing van een
tariefcode welke op dat moment in onderhoud is.
In bepaalde situaties werd de zoekwaarde overgenomen in de cel van een Staﬀel, wanneer bij
Zoeken vanaf, een numerieke waarde werd gebruikt en de tabpagina Datumafhankelijk was
geactiveerd.

Opdrachten
Onderhoud opdrachten wordt nu gepresenteerd volgens de visuele vormgeving (Beheer,
Gebruikersinstellingen; Visuele vormgeving.
Het is niet meer nodig om een kolom naar voren te slepen voor de sortering of Zoeken vanaf:
De sortering kan direct gewijzigd worden met een muisklik op de kolomtitel.
Met de volgende muisklik op de kolomtitel wordt de sorteervolgorde gewijzigd.
Met shift muisklik kan een samengestelde sortering (meerdere kolommen) toegepast
worden.
Bij sortering op een numerieke waarde wordt een lege waarde nu direct bovenin getoond.
Zoeken vanaf is afhankelijk van de kolom waarop gesorteerd wordt.
De performance is verbeterd.
Het is nu mogelijk om gebruik te maken van een kolomﬁltering door in de kolomtitel te klikken
op de knop
Het is nu mogelijk om onderin het grid, subtotalen te tonen (afhankelijk van de kolominstelling
Totaliseren).
Met de knop
kan het grid geëxporteerd worden naar Excel.
Het ritinformatie venster (ook te starten met de toetscombinatie Ctrl H) is nu ﬂexibel in te
richten.
Dit ritinformatie venster is nu ook te activeren vanuit een geopende opdrachtactiviteit
scherm.
Zie ook Gridlayouts: Activiteit/Ritinfo ritregels.
De toepassing is verbeterd bij een tarief waarbij gebruik is gemaakt van een Vrij aantal.
In de Overige instellingen van de Bedrijfsgegevens Opdrachtenadministratie kan nu, door het
activeren van de nieuwe instelling Controle losdatum na laaddatum, een signalering plaats
vinden bij het opslaan van de opdrachtregel.
Het venster Regelbedrag splitsen kan nu bevestigd en gesloten worden met de Enter toets.
Om vervolgfouten te voorkomen is het bedrag in de tarief of inkoopregel nu gemaximaliseerd
tot 6 posities voor de komma.s
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Bij het rapport Controle handling units per debiteur verscheen een Abstract error wanneer, na
het schermvoorbeeld, het rapport direct werd afgedrukt op de printer.
Bij de volgende handelingen ontstond een Transaction active error.
Bijwerken opdracht(kop) van een opdracht met meerdere opdrachtactiviteiten.
Met Ctrl + L een nieuwe opdrachtactiviteit aanmaken, maar annuleren van dit nieuwe
record.
Toevoegen tarieven.

Meldingen
Onderhoud meldingen wordt nu gepresenteerd volgens de visuele vormgeving (Beheer,
Gebruikersinstellingen; Visuele vormgeving.
Het is niet meer nodig om een kolom naar voren te slepen voor de sortering of Zoeken vanaf:
De sortering kan direct gewijzigd worden met een muisklik op de kolomtitel.
Met de volgende muisklik op de kolomtitel wordt de sorteervolgorde gewijzigd.
Met shift muisklik kan een samengestelde sortering (meerdere kolommen) toegepast
worden.
Bij sortering op een numerieke waarde wordt een lege waarde nu direct bovenin getoond.
Zoeken vanaf is afhankelijk van de kolom waarop gesorteerd wordt.
De performance is verbeterd.
Het is nu mogelijk om gebruik te maken van een kolomﬁltering door in de kolomtitel te klikken
op de knop
Het is nu mogelijk om onderin het grid, subtotalen te tonen (afhankelijk van de kolominstelling
Totaliseren).
Met de knop
kan het grid geëxporteerd worden naar Excel.
De toepassing is verbeterd bij een tarief waarbij gebruik is gemaakt van een Vrij aantal.
Het venster Regelbedrag splitsen kan nu bevestigd en gesloten worden met de Enter toets.
Om vervolgfouten te voorkomen is het bedrag in de tarief of inkoopregel nu gemaximaliseerd
tot 6 posities voor de komma.

Dossiers
Onderhoud dossiers wordt nu gepresenteerd volgens de visuele vormgeving (Beheer,
Gebruikersinstellingen; Visuele vormgeving.
Het is niet meer nodig om een kolom naar voren te slepen voor de sortering of Zoeken vanaf:
De sortering kan direct gewijzigd worden met een muisklik op de kolomtitel.
Met de volgende muisklik op de kolomtitel wordt de sorteervolgorde gewijzigd.
Met shift muisklik kan een samengestelde sortering (meerdere kolommen) toegepast
worden.
Bij sortering op een numerieke waarde wordt een lege waarde nu direct bovenin getoond.
Zoeken vanaf is afhankelijk van de kolom waarop gesorteerd wordt.
De performance is verbeterd.
Het is nu mogelijk om gebruik te maken van een kolomﬁltering door in de kolomtitel te klikken
op de knop
Het is nu mogelijk om onderin het grid, subtotalen te tonen (afhankelijk van de kolominstelling
Totaliseren).
Met de knop
kan het grid geëxporteerd worden naar Excel.
De toepassing is verbeterd bij een tarief waarbij gebruik is gemaakt van een Vrij aantal.
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Het venster Regelbedrag splitsen kan nu bevestigd en gesloten worden met de Enter toets.
Om vervolgfouten te voorkomen is het bedrag in de tarief of inkoopregel nu gemaximaliseerd
tot 6 posities voor de komma.

Ritplanning
De kleurstelling is verbeterd:
Op het planbord zijn de werkdagen nu wit (voorheen groen).
De weekenddagen zijn nu lichtblauw (voorheen oranje).
Laadregels worden nu weergegeven met een blauwe kleur (voorheen groen).
De planeenheden zijn nu wit (voorheen lichtgrijs).
Het kader links van Onbepaalde ritten is nu licht blauw (voorheen donkergrijs).
De feestdagvermelding (boven in planbord) wordt nu met een lichtere kleur oranje
weergegeven (voorheen donkerder oranje).
Ritbonnen
De ﬁltering in Ritbonnen is meer gestandaardiseerd m.b.t. te openen zoekschermen.
Het is mogelijk de ﬁltering uit te laten breiden met extra velden door de supportafdeling
van TANS.
Bij het plannen vindt er nu direct een controle plaats of een extra planeenheid, zoals Chauﬀeur
2, reeds is ingepland.
Het venster Onbepaalde ritten bleef leeg wanneer dit was uitgezet en opgeslagen in de
schermopbouw en vervolgens opnieuw werd geactiveerd.
In onbepaalde ritten werden soms de dagen in foutieve volgorde weergegeven..
De positionering van het venster onbepaalde ritten was in bepaalde situaties verstoord.
Bij het wijzigen van de planbreedte(aantal dagen) blijft de focus op de geactiveerde rit staan.
Bij het starten van de ritplanning stond er links van de Kaart een overbodig panel.
Als de Materieelcode begon met de waarde T, verscheen, in het zoekscherm materieel, van het
dialoogvenster Bevestig planeenheden, de melding Code niet gevonden.

WMS
Het is nu mogelijk om, niet factuur gerelateerde, velden te wijzigen in een WMS mutatie als er
al een factuur is aangemaakt van deze mutatie. (Na de waarschuwing kunnen dit soort velden
aangepast worden.)

Emballage
Het was niet meer mogelijk om bij numerieke velden een minteken te gebruiken.

Facturering
Als in de factuur(kop) achteraf gekozen wordt voor BTW verlegd worden nu in alle tarief- en
toeslagregels de btwcodes verwijderd om problemen bij het doorboeken van facturen te
voorkomen.
Bij het doorboeken naar Twinﬁeld worden onderstaande gegevens niet meer opgenomen in het
doorboekbestand als er sprake is van een Land buiten de EU (EU-Land is leeg):
De BTW code (Exportcode).
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De landcode.
De soort BTW (BTW-code-Extra 1).
Bij de ﬁnanciele koppeling Accountvieuw wordt nu het maximaal aantal posities van de
Kostenplaats (8) en Kostengroep(10) opgenomen in het doorboekbestand.

Gegevensuitwisseling
De import in Uren, m.b.v. Polling, stagneerde bij een foutsituatie.
In Starten Pollingdeﬁnities wordt nu ook de ID getoond van de deﬁnitie t.b.v. inrichten
gescheiden starten van pollingdeﬁnities.
Bij het opzoeken van adres met reeds gevulde coördinaten wordt nu de volgende prioriteit
gehanteerd:
Hoogste score
Hoogste Id van het betreﬀende record, bijvoorbeeld Activitietid.
(Hierdoor kunt u nu eenvoudiger het record opzoeken waarvan de coördinaten zijn
overgenomen.)

CRM
Het is nu mogelijk om een kopie te maken van een Actie, vanuit het menu Bewerken; Kopieer
code, of met de toetscombinatie Ctrl + K.
De koppeling met Outlook is verbeterd.
Bij de Actiesoort A (Afspraak) wordt nu ook het adres van de Relatie overgenomen in
Outlook.
De controle op gevulde datum en tijden is afgestemd op de mogelijkheden van Outlook.
Bij het opslaan van een actie met de Koppelingcode A (afspraak) komt nu een duidelijker
melding dat bijvoorbeeld de Eindtijd niet is gevuld.
Bij onvolledige vulling van deze gegevens is dit eenvoudiger te corrigeren in TALIS.
Het veld Datum wordt bij opslaan nu altijd gevuld.
Bij het wijzigen van de sortering naar een andere kolom (met muisklik) werd Zoeken vanaf niet
direct toegepast.
In bepaalde situaties kon een foutmelding ontstaan bij Acties die niet aan een Relatie gekoppeld
waren.

KOPPELINGEN
TALIS MOBILE:
Bij het verwerken van locatieplaatsingen kwam een onterechte melding dat de verwerkte
mutatie niet succesvol was.
Bij het verwerken van een locatieverplaatsing van een geblokkeerde partij werd de
blokkerstatus niet overgenomen.

FLEXTOOLS
Flexreports
Om problemen met bestandsnamen te voorkomen bij het mailen van een rapport, kunnen
in de rapportnaam nu geen tekens meer gebruikt worden die gereserveerd zijn voor
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bestandsnamen en paden zoals | / : en *.
Flexgrids is hernoemd naar Gridlayouts overig en is alleen nog in gebruik voor:
Tarieven en inkooptarieven t.b.v. Opdrachten, Meldingen en Dossiers.
Te plannen activiteitregels van de Ritplanning.
Ritregels van de Ritplanning.
Gridlayouts New is hernoemd naar Flexgrids.
Hiermee kunnen nagenoeg alle grids in TALIS onderhouden worden.
Waaronder nu ook het Activiteiten en Werkzaamheden grid en het nu ﬂexibel in te richten
Ritinfo venster welke gebruikt kan worden in Onderhoud opdrachten.

7.98.9
Releasedatum: 31-01-2018

Opdrachten
Wijzigingen van de voerjaargegevens werden niet opgeslagen.
Genereren van voerjaargegevens aangepast, huisnummer en toevoeging worden nu gesplitst

7.98.8
Releasedatum: 21-12-2017

Koppelingen
Het is nu bij Transics koppeling mogelijk om de, op de Boordcomputer gescande documenten,
te importeren in een Hyperlink veld.

7.98.7
Releasedatum: 10-11-2017

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij het Hertariferen werden sommige tarieven niet goed herberekend.
Met name bij tarieven waarbij de Prijs of Prijs per wijzigt als er sprake is van een ander
aantal. Bijvoorbeeld bij een tarief met een minimum bedrag.
(Omdat hierbij de gegevens van het tarief opnieuw overgenomen worden uit het
tarievenbestand, zullen in sommige situaties, handmatige aanpassingen in de tariefregel,
bij Prijs of Per, weer opnieuw overgenomen worden vanuit het tarief.)
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7.98.6
Releasedatum: 27-10-2017

Gegevensuitwisseling
Bij de import van tariefgegevens, in Opdrachten, Meldingen of Dossiers, kwam een foutmelding
dat de toeslaggroep niet was gevuld.

Facturering
Het toeslagbedrag werd niet als afzonderlijke regel doorgeboekt naar Afas (bij gebruik van het
Bronkenmerk).

7.98.5
Releasedatum: 24-10-2017

Koppelingen
Bij de API koppeling Afas bevatte het doorgeboekte PDF bestand geen afbeelding en NAW
gegevens indien dit opgenomen was in de Mailprint sectie van de lay-out.

7.98.4
Releasedatum: 09-10-2017

Algemeen
Vanaf versie 7.98.0 was het niet meer mogelijk om te bladeren binnen een memoveld m.b.v.
het scrollwiel van de muis.
In de 64 bits uitvoering werd het aantal werkdagen per maand foutief weergegeven in de
Kalender.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
In de tariefregel wordt nu standaard alleen het Toeslag vinkje aangezet als er sprake is van een
Toeslaggroep, Debiteurgroep met een toeslag, of aansturing vanuit een Factuurmethode.
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Ritplanning
Bij de routeberekening kan bij een herhaald adres nu ook rekening gehouden worden met de
Duur. Hiervoor moet de nieuwe instelling Routeberekening moet duur bij opeenvolgend gelijk
adres verwerken aangezet worden in de Bedrijfsgegevens van de Opdrachtenadministratie.

Flexforms
M.b.v. de toetscombinatie Ctrl insert kan een veld weer breder gemaakt worden. M.b.v. het
Contextmenu, Vergroot oppervlakte kan nu het bewerkbare scherm vergoot worden.

7.98.3
Releasedatum: 22-09-2017

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
De tabel Inkooptarieven (…_INKFAC) is uitgebreid met het veld Geblokkeerd voor wijziging.
Er kunnen geen wijzigingen meer aangebracht worden indien dit veld is geactiveerd.
Dit veld kan alleen gewijzigd worden m.b.v. Gegevensuitwisseling.

Facturering
In Onderhoud facturen verscheen een foutrapport indien er een vrij (opzoek)veld werd gebruikt
bij de factuurregels.

Koppelingen
Bij de API koppeling Afas werd de Debiteurgroep leeggemaakt indien dit veld niet werd
aangeboden door Afas.
Bij de API koppeling Afas kon bij het doorboeken van meerdere facturen een foutsituatie
ontstaan.

7.98.2
Releasedatum: 04-09-2017

Algemeen
Bij de import van een Excel bestand vindt er nu een controle plaats of een te groot gebied (met
lege cellen) is geselecteerd.
Bij een opzoekveld, gekoppeld aan Contactpersonen, kunnen nu alleen numerieke tekens
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ingevoerd worden.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
In de Opdracht, Melding of Dossier wordt nu altijd de meest recente factuurid (en aanverwante
velden) getoond.

Ritplanning
In de 32 bits uitvoering verscheen een foutrapport bij het Omkoppelen indien Bevestig
planeenheden was aangezet.

Flexforms
Er kan nu beter gescrolled worden op een form welke meer velden bevatten dan het huidige
beeldscherm direct kan weergeven.
Bovendien kan M.b.v. Ctrl + Insert de vrituele werkruimte vergroot worden (activeren
schuifbalken).

7.98.1
Releasedatum: 10-08-2017

Algemeen
Scrollen met de muis is nu ook mogelijk in geopende vensters waarbij niet alle gegevens direct
zichtbaar zijn (venster bevat een verticale schuifbalk).
Horizontaal Scrollen met de muis en <Shift> toets is nu ook mogelijk in geopende vensters en
grids (venster bevat een horizontale schuifbalk).

Ritplanning
Wanneer na het starten van de Ritplanning, direct een onbepaalde rit werd aangemaakt,
werden defaultwaarden niet toegepast.
Bij plankaartjes worden nu geen defaults meer toegepast.

Gegevensuitwisseling
Bij de importsoort 11 werd een memoveld niet goed geïmporteerd.
Correctie afhandeling INUSE importsoort 6
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Koppelingen
Er is nu ook een ﬁnanciële API koppeling mogelijk met Afas voor Windows.

Flextools
In Flexforms konden “grote” velden zoals een Memo moeizaam aangepast worden indien die
onder aan de rand van het scherm stonden.

7.98.0
Releasedatum: 21-07-2017

Algemeen
Scrollen met de muis is nu ook mogelijk in geopende vensters waarbij niet alle gegevens direct
zichtbaar zijn (venster bevat een verticale schuifbalk).
Horizontaal Scrollen met de muis en <Shift> toets is nu ook mogelijk in geopende vensters en
grids (venster bevat een horizontale schuifbalk).
De Koningsdag stond foutief In de kalender(gestart vanuit de standaard werkbalk).
Bij de Import van Codetabellen (menu Bewerken) verscheen een foutrapport als er gebruik
gemaakt werd van een Excel bestand.
In Beheer, Lay-outs konden bepaalde lay-outs niet meer ingelezen worden.

Tarifering
Prijs en Prijs per kon bewerkt worden bij tarieven van het type Prijsstaﬀel.
Op de print van een prijsstaﬀel worden nu 3 decimalen van de Prijs weergegeven.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij splitsen bedrag werd bij het openen van het zoekscherm Kostenplaatsen aanvankelijk de
verkeerde tabel (Grootboekcodes) geopend.
Cross-dock scanning (optie)
De tabel Handlingunits is uitgebreid met Debiteur, Eenheid en een Opmerking veld.
Registratie handlingunits is uitgebreid met bovenstaande velden.
Deze zijn te muteren m.b.v. de Open knop of dubbelklik in het grid vanaf kolom 2.
In deze velden komen de bij het scannen gevulde of geregistreerde afwijkingen te
staan.
Nieuw programma: Informatie handling units voor het raadplegen van de verschillende
registraties.
Nieuw rapport: Controle handling units per debiteur.
Op het rapport Controle handling units per rit werden te weinig posities afgedrukt in de
kolom Datum & tijd.
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Ritplanning
Bij het bepalen van de prijs in de Inkoop werd onvoldoende rekening gehouden met
Datumafhankelijke tarieven.

Facturering
Bij splitsen bedrag werd bij het openen van het zoekscherm Kostenplaatsen aanvankelijk de
verkeerde tabel (Grootboekcodes) geopend.

7.97.4
Releasedatum: 19-07-2017

Urenadministratie
In een aantal situaties werd de verblijfkosten dubbel berekend.

7.97.3
Releasedatum: 14-07-2017

Algemeen
Er verscheen een foutrapport wanneer gekozen werd voor Toon afdrukhistorie.

Opdrachten
Het boeken van WMS, Uitslag mutaties, is versneld.

Ritplanning
De weergave van de beschikbare statussen is verbeterd in het zoekscherm bij Status wijzigen
(Contextmenu van de rit).
De eindtijd kwam op 0:00 te staan als een plankaartje of rit naar links werd versleept welke zich
deels buiten het zichtbare gebied bevond.

Facturering
Het totaal van de toeslag werd, in het grid van de factuur(kop) niet bijgewerkt als er een
toeslagregel werd verwijderd.
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Flextools
In Flexcalc kan de Waarde nu 2 posities extra bevatten.

Koppelingen
Bij de importsoort 11 bleef de import hangen op een in gebruik zijnd record.
Indien een artikel aan verschillende WMS relaties was gekoppeld kon bij de import van WMS
uitslagmutaties een verkeerde Artikel-WMSrelatie combinatie toegepast worden.

7.97.2
Releasedatum: 11-07-2017

Facturering
Op de factuur werd onterecht de tekst voor de betalingsconditie contant gebruikt.

Urenadministratie
Bij de Periodeberekening kwam een melding dat de Totalen in gebruik waren, indien er gebruik
gemaakt werd van vrije velden binnen de Urenadministratie.

7.97.1
Releasedatum: 04-07-2017

Urenadministratie
Vanwege de CAO wijziging per 1 juli 2017 is er een nieuwe afhandeling t.b.v. de berekening van
nachturen bij eendaagse ritten. De nachturen waarvoor een toeslag van toepassing is, worden
afzonderlijk vermeld op de (nieuwe) rapporten Periodelijst per dag (2017) en Loonlijst (2017).

7.97.0
Releasedatum: 01-07-2017

Algemeen
In Relaties kon abusievelijk een historische Factuurlay-out geselecteerd worden.
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Het is niet meer mogelijk een (sub)Relatie te selecteren uit een zoekscherm als de code (nog)
niet is gevuld van die subrelatis; bijvoorbeeld Debiteurcode.
Externe codes
De Externe codes zijn verplaatst naar het menu Onderhoud (voorheen in Onderhoud,
Financieel).
De Divisie is niet meer verplicht.
Er zijn nu meer coderingen beschikbaar (t.b.v. de Koppeling import uren Transics).
Bij de conversie verscheen een fout als een gebruiker een afwijkend grid had gebruikt voor
Externe codes.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Er verscheen bij een speciﬁeke situatie een foutrapport bij het tonen van het Werkzaamheden
niveau.
Na bepaalde muishandelingen werd bij het kopiëren van een koprecord, bijvoorbeeld
opdrachtkop, niet het koprecord gekopieerd maar de activiteitregel.
Het genereren van de Voerjaaropgave (Fourage) is versneld.
Wanneer vanuit de Factuurmethode een tariefcode gebruikt was met Std.toeslag=N, was het
niet mogelijk om bij het wijzigen van de tariefcode in de tariefregel, alsnog (automatisch)
toeslagen te berekenen.
Bij weergave van de kaart(xRoute) kwam een leeg dialoogvenster als het Vertrekadres of
Aankomstadres geen coördinaten bevatte.

Ritplanning
In informatie ritten werden de velden Tot.gewicht, Tot.vloeropp, Tot.laadmtr en Tot.volume
foutief weergegeven (gedeeld door 1000) als een rit meer dan 1 ritregel bevatte.
Bij Omkoppelen werd onder Windows 10 (Creators update) de datum niet juist weergegeven.

Facturering
Bij de Financiële koppeling Afas voor Windows is het doorboekbestand uitgebreid met de
Betalingsconditie (positie 170).

WMS
Bij de WMS factuurmethode maximum werd incorrect rekening gehouden met een uitslag op de
eerste dag van een nieuwe periode.

Koppelingen
De koppeling (optie) Import uren Transics is toegevoegd.

Uren
T.b.v. de koppeling Import uren Transics hebben de volgende aanpassingen plaatsgevonden:
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De database is uitgebreid met de tabel UUR_CONCPT voor registratie van de concepturen.
De Codetabel Personeel is uitgebreid met de velden Import uren boordcomputer en
Standplaats.
De tabel UUR_UURMUT is uitgebreid met de velden Toelichting, Doorgeboekt door en
Doorgeboekt op.
In Externe codes, Transics Boordcomputer, kunnen de coderingen in TALIS en Transics
met elkaar in overeenstemming gebracht worden.
Nieuw programma: Informatie concepturen, voor het raadplegen van ingelezen
boordcomputer gegevens.
Nieuw programma: Doorboeken concept uren, voor het doorboeken naar de uurmutaties.
Nieuw programma: Doorboeken concept uren ongedaan maken, voor het ongedaan
maken van Doorboeken concept uren.
Nieuw programma: Verwijderen concept uren, voor het verwijderen van de ingelezen
boordcomputer gegevens.

Flextools
In Forms kan op het ritkopscherm nu ook gebruik gemaakt worden van een default waarde,
bijvoorbeeld voor een standaard vertrek en aankomstadres.
In de 64 bits versie van Flextools was het niet mogelijk om de breedte van het veld aan te
passen in Gridlay-outs.

7.95.8
Releasedatum: 31-05-2017

Algemeen
In enkele netwerksituaties kon een External exception C0000006 ontstaan.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
De grootboekcode van de Toeslagregel werd niet gevuld vanuit het Boekingsscenario (als de
Toeslagcode niet zelf een grootboekcode bevatte).

Gegevensuitwisseling
Bij de importsoort 10 werd een importbestand onterecht verplaatst naar de succesmap wanneer
het bij te werken record in gebruik was.

7.95.7
Releasedatum: 15-05-2017
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Algemeen
Sinds de update naar “Windows 10 Creator” was op een enkele plaatsen in TALIS de
datumafhandeling verstoord.
Er verscheen een foutmelding met “Invalid Pixel format” bij weergave van afbeeldingen met
bepaalde eigenschappen op layouts.

Ritplanning
Bij Versturen ritplanning kon niet geﬁlterd worden op andere Planstatussen dan NIEUW.
Bj Gereedmelden ritten kon niet geﬁlterd worden op andere Planstatussen dan VERZONDN.
Om vertraging te voorkomen is, in venster Te plannen activiteitregels, de weergave van
memovelden nu beperkt tot 250 posities.

7.95.6
Releasedatum: 04-05-2017

Algemeen
Bij Import codetabellen kon geen gebruik meer gemaakt worden van een Excel bestand.

Ritplanning
Er trad een (muis)vertraging op bij het selecteren van een gebied op het planbord.
Bij een nieuw Plankaartje worden nu ook de velden Aangemaakt op, Aangemaakt door,
Gemuteerd op en Gemuteerd door gevuld.

WMS
Er verscheen een foutrapport bij het starten van de vaste WMS rapporten (“onder de streep”).

7.95.5
Releasedatum: 28-04-2017

Algemeen
Afbeeldingen met slechts 2 kleuren werden niet correct weergegeven. Dit was ook te bespeuren
bij de afbeelding Kopie welke veelal in gebruik is bij historische facturen.
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Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Wanneer in het midden van een grid een opdracht werd gewijzigd, werd na het opslaan van die
opdracht de opdracht onderin het grid weergegeven.

7.95.4
Releasedatum: 20-04-2017

Gegevensuitwisseling
Bij het opnieuw verbinden met een FTP server kwam de melding “Already connected”.
Bij de ﬁltering op logische velden van een hoger niveau kon een fout ontstaan.

FlexReports
Er kon geen afwijkende opmaak toegekend worden aan de veldeigenschap van een Datum veld,
zoals DD-MM.

7.95.3
Releasedatum: 12-04-2017

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Er verscheen een foutmelding bij de toepassing van een Flexcalcformule wanneer bij de
landinstellingen van het O.S. als decimaalteken geen komma was gebruikt of als
groeperingssymbool geen punt was gebruikt.

Ritplanning
Er verscheen een foutrapport wanneer in Onbepaalde ritten de tweede of volgende rit was
geactiveerd en gebladerd werd naar een volgende dag of andere planeenheid waarbij geen
tweede of volgende (onbepaalde) rit aanwezig was.

Gegevensuitwisseling
Wanneer een Artikel was gekoppeld aan meer dan 1 WMS-relatie kon bij de import van WMS
mutaties in de opdracht een verkeerde WMS-relatie toegepast worden bij de importsoort 11.
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7.95.2
Releasedatum: 07-04-2017

Algemeen
Bij het opslaan van een rapport in de formaten XLS of of xlsx werden de verschillende
velden/kolommen onder elkaar gezet.
Bij het samenvoegen van lay-outs met een afwijkende orientatie (portrait/landscape) werd de
afwijkende orientatie niet toegepast.

Tarifering
De Kostenplaats en/of Kostengroep werd niet gevuld vanuit de bovenliggende tariefregel maar
vanuit het Boekingsscenario.

7.95.1
Releasedatum: 14-03-2017

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
In de 64 bits versie van TALIS verscheen een fout bij het importeren wanneer er gebruik
gemaakt werd van importsoort 7.

Ritplanning
Het was niet mogelijk om een Depotregel op een rit te plannen.

Facturering
In het factuurregister werd de tot en met periode foutief gevuld met een dubbel
scheidingsteken.

7.95.0
Releasedatum: 09-03-2017

Algemeen
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Een automatische conversie hoeft nu niet meer uitgevoerd te worden op de server, maar kan
ook vanaf een werkstation plaatsvinden.
De menukeuze Beheer, Informatie Auditgegevens (optie) is nu alleen beschikbaar voor
gebruikers in de groep BEHEER.
Het is nu niet meer mogelijk om CRM Relaties te openen als er aan de Gebruiker(groep) geen
scherm is toegekend.
Bij het geocoderen behoeft een gevonden adres niet meer onnodig bevestigd te worden als het
gevonden adres aanvullende leestekens bevat.
In een grid verschijnt nu niet meer de melding “Zoekwaarde niet gevonden”, bij het niet vinden
van een “Zoeken vanaf” waarde, maar wordt de ingegeven waarde rood weergegeven.
In een aantal grids werd een gewijzigde sorteervolgorde (Oplopend/Aﬂopend) niet toegepast.
De link voor mailen naar support was niet correct (Programma’s, TANS, Support).
Bij het dégroeperen van de kolom Status verscheen een foutmelding.
In de Codetabel Relaties en CRM Relaties werd bij het nogmaals afdrukken van een Relatiebon
niets afgedrukt(d.w.z. het Relatierecord was niet geselecteerd).

Tarifering
Er verscheen een foutrapport bij gebruik van Ctrl S in een prijsstaﬀel.
In de factuurmethoden waren bepaalde velden niet goed uitgelijnd.
Bij de ﬁltering in een Factuurmethode wordt nu beter rekening gehouden met velden waarvan
de inhoud altijd in hoofdletters worden weergegeven.
Het bleek noodzakelijk te zijn om een Factuurmethode WMS te voorzien van een Divisie.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
De instelling Scan strategie cross-docking(optie) is verplaatst van de Bedrijfsgegevens WMS
naar de Bedrijfsgegevens Opdrachtenadministratie.
Bij het Herberekenen in Aanmaken facturen en Genereren tarieven:
Wordt de Prijs niet meer leeg gemaakt van tariefregels waarbij geen gebruik is gemaakt
van een Tariefcode.
Toegevoegde tariefregels (aanvullend op de vulling m.b.v. een Factuurmethode) worden
niet meer verwijderd.
Bij het toepassen van een Flexcalc formule verscheen een foutmelding bij de volgende
situaties:
Filtering op een percentageveld indien het percentage veld nog leeg was.
De uitvoering van de formule afhankelijk was van de wijziging van een veld van het type
Procent.
De Tot.opbrengst(it) werd bij het gebruik van Interbase 7 en enkele speciﬁeke situaties niet
correct weergegeven.
Bij het maximaliseren van TALIS werd het grid soms niet volledig weergegeven.
Er kwam een overbodige melding over tijdvensters wanneer begintijd gelijk was aan de eindtijd.

Ritplanning
Na een speciﬁeke programmavolgorde konden de weekdagen op een verkeerde volgorde
worden weergegeven in Onbepaalde ritten.
Er werd geen rit aangemaakt indien er een Te plannen activiteitregel naar bijvoorbeeld een
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Wagen werd gesleept, welke op dat moment werd gewijzigd in Onderhoud, Codetabellen,
Materieel. Nu verschijnt bij deze situatie een duidelijke melding.
Er ontstond een Transaction error bij het toekennen van een Rtistatus, welke op dat moment in
onderhoud was in Codetabellen, Statussen.
In de 64 bits versie kon geen Routeberekening uitgevoerd worden indien de rit geen
vertrekadres bevatte.

Gegevensuitwisseling
Bij het starten van TALIS kunnen nu speciﬁeke deﬁnities gestart worden met de parameter Autopolling.
Het Context menu van Informatie gegevensuitwisseling en Starten pollingdeﬁnities is uitgebreid
met keuzes om alle deﬁnities aan of uit te “vinken”.
Wanneer een Artikel was gekoppeld aan meer dan één WMS-relatie, kon bij de import van WMS
mutaties in de opdracht, een verkeerde WMS-relatie toegepast worden.
Bij import in Opdrachten kwam een overbodige melding over tijdvensters wanneer begin tijd
gelijk was aan de eindtijd.
Bij de import van een containernummer vond geen controle plaats op een geldig waarde.
Het was sinds de 7.94.0 versie niet mogelijk om een opdracht inclusief tariefregels te
importeren.

Koppelingen
In de Ritplanning kan nu bij Versturen en Gereedmelden gebruik gemaakt worden van een
ﬂexibele ﬁltering (standaard wordt geﬁlterd op Planstatus en Ritdatum conform planbord
datum).
Een direct naar een andere rit verplaatste ritregel wordt nu correct verwerkt op de
Boordcomputer.0
Op de Boordcomputer wordt nu ook gewijzigde ritregel gegevens zoals Regelnummer,
bijgewerkt wanneer een wijziging had plaatsgevonden binnen TALIS.

WMS
De instelling Scan strategie cross-docking(optie) is verplaatst naar de Bedrijfsgegevens
Opdrachtenadministratie.

Facturering
Het bladeren in de facturen is verbeterd.
Bij het selecteren van factuurregel werd de gehele factuurregel met blauwe kleur weergegeven
waardoor minder goed te zien was welke veld aangepast werd.
In bepaalde situaties werd de Betalingsconditie niet opgeslagen in de factuurkop waardoor op
de factuur niet de juiste betaaltermijn afgedrukt kon worden.
In Doorboeken ongedaan maken wordt nu ook Doorgeboekt op en Doorgeboekt door
weergegeven van facturen, welke in versie 7.92.1 of ouder zijn doorgeboekt.
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Flextools
Forms:
Het is nu mogelijk op bijvoorbeeld activiteitniveau gegevens over te nemen van
kopniveau (functie kopiëren).
Bij multi-select werd het niet geselecteerde deel van het scherm zwart.
Het is nu mogelijk om een standaardwaarde toe te kennen aan de velden Divisie.
Gridlayouts New:
Bij het uitbreiden van een grid van een numeriek veld werd het vinkje Totaliseren
aangezet maar abusievelijk nog niet als zodanig toegepast.
Reports
Er ontstond een foutsituatie, wanneer na het openen van een rapport, en zonder hierin
wijzigingen aangebracht te hebben, een ander rapport werd geopend.
Er verscheen een foutrapport bij het kopiëren van een bestaand rapport.

7.94.16
Releasedatum: 08-03-2017

Algemeen
In de mailsectie van een lay-out kan nu bij de opbouw van de bijlagenaam ook gebruik gemaakt
worden van een submap.

7.94.15
Releasedatum: 10-02-2017

Algemeen
Bij het mailen van een bon was het niet mogelijk een “alleen lezen” of in gebruik zijnd bestand,
als bijlage mee te sturen.
Bij het geocoderen(xLocate) werden in sommige situaties te veel alternatieve adressen
voorgesteld, waardoor er niet automatisch coördinaten toegekend werden.

Gegevensuitwisseling
Het is nu ook mogelijk om gebruik te maken van Secure FTP.
In enkele situaties werden bij de import van WMS uitslagmutaties te veel ingelezen mutaties als
foutief gekenmerkt.
De import van een opdracht werd niet goed afgehandeld bij nieuwe Werkzaamheidrecords en
WMS mutaties.
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7.94.14
Releasedatum: 13-01-2017

Gegevensuitwisseling
In de 64 bits versie werd bij de importsoort 7 onterecht een Accesviolation weggeschreven in
het logboek.
Bij de importsoort 10 was het niet mogelijk om Werkzaamheid records te importeren.

7.94.13
Releasedatum: 27-12-2016

Ritplanning
Bij het toekennen van tarieven vanuit een ritregel kon een foutmelding ontstaan m.b.t. het
ontbreken van een Divisie.

7.94.12
Releasedatum: 21-12-2016

Financieel
Het boekjaar en aantal periodes kon niet gewijzigd worden in het Boekingscenario.
Wanneer aan een Debiteur een Divisie was toegekend, werd bij het overzetten van de
Betalingsconditie naar Multivers, niet gebruik gemaakt van de Externe code.

7.94.11
Releasedatum: 16-12-2016

Algemeen
Om verstoring met o.a. het lettertype te voorkomen worden nu voor het afdrukken van een layout, eerst de huidige printersettings ingelezen.
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Facturering
Bij het Factureren werden bij de uitvoer “Automatisch” geen facturen afgedrukt (alleen in de
situatie waarbij tegelijkertijd ook facturen digitaal werden afgehandeld.)

7.94.10
Releasedatum: 12-12-2016

Dossiers, Meldingen en Opdrachten
De database is uitgebreid met het veld Divisie (op Kop- en Activiteitniveau) voor aansturing van
de Divisie in de Tariefkop.

7.94.9
Releasedatum: 5-12-2016

Tarifering
Bij het (collectief) wijzigen van tarieven kan nu ook een ingangsdatum opgegeven worden
(t.b.v. Datumafhankelijke tarieven.
Bij het wijzigen van tarieven m.b.v. een percentage, kunnen nu altijd 2 decimalen gebruikt
worden.

7.94.8
Releasedatum: 25-11-2016

Algemeen
Bij het starten van TALIS worden de beschikbare printers opgehaald waardoor vervolgfouten bij
de printeraansturingen worden voorkomen.

7.94.7
Releasedatum: 17-11-2016

https://tanswiki.tans.net/

Printed on 2020/04/06 18:26

2020/04/06 18:26

73/91

8.10.00

Algemeen
Bij het kopiëren van een tarief werden Datumafhankelijke gegevens niet gekopieerd.

Ritplanning
Bij Ritbonnen (menukeuze Rapporten, Ritbonnen) kan nu ook geﬁlterd worden op (Rit) Status.

7.94.6
Releasedatum: 08-11-2016

Algemeen
In de Toeslagregel is de vulling van de Grootboekrekening nu als volgt:
Factuurmethode
Toeslagcode
Boekingsscenario
Bovenliggende tariefregel
Opbrengstrekening BTW (indien de opbrengstrekening op basis van de BTW code is
geactiveerd).
In de infobalk van een Prijsstaﬀel werd bij een geactiveerde cel (prijs) alleen de grenswaarde
getoond, en niet de prijsinfo.
Bij de Financiële koppeling Multivers export wordt nu, bij zowel het doorboeken alsook bij het
Synchroniseren, beter rekening gehouden met de lengte (en het aantal voorloopnullen) van de
administratie code.
Hiervoor is ook het externe programma TANS2M4W aangepast.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij het wijzigen van de ﬁlterinstellingen (in Onderhoud) kon bij de 64-bits TALIS een fout
ontstaan.
Cross-dock scanning is nu een optie van de Opdrachten (en niet zoals voorheen een optie van
de Ritplanning).

Ritplanning
Cross-dock scanning is nu geen optie meer van de Ritplanning, maar van Opdrachten.
in Ritbonnen was de selectieafhandeling op Categorie niet correct.

Gegevensuitwisseling
Bij de importsoort 11 werd er geen gebruik gemaakt van de functie Logboekdirectory.
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7.94.5
Releasedatum: 21-10-2016

Algemeen
In de Printdialoog was de volgorde bij de verschillende uitvoeren niet correct (bij gebruik
cursustoetsen).

Facturering
Bij het Factureren kon een fout ontstaan.
Bij een nieuwe factuur werd in de toeslagregel nog informatie van een vorige factuur getoond

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Er ontstond een fout na de volgende handelingen:
Kopie van een opdracht(regel).
Openen van die regel.
Activeren tarieven, waarbij de tarieven automatisch gevuld werden m.b.v. een
Factuurmethode.
Bevestigen tarieven.

Ritplanning
Na het exporteren van ritten kon een foutsituatie ontstaan in Onderhoud planning.
Er kon een fout ontstaan wanneer enige tijd geen gebruik gemaakt was van TALIS en er werd
gebladerd in de plandatum.

7.94.4
Releasedatum: 18-10-2016

Algemeen
Het aantal (exemplaren) kon niet gewijzigd worden in het Printscenario.

Ritplanning
Ritbonnen (menu Rapporten) is uitgebreid met ﬁltering op Categorie.
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7.94.3
Releasedatum: 11-10-2016

Facturering
Bij de Multivers API-koppeling kon in 64-bits niet doorgeboekt worden.

Gegevensuitwisseling
Bij de Polling ontstonden fouten in de 64-bits versie, bij Emballage en WMS import.

7.94.2
Releasedatum: 06-10-2016
Deze versie is niet uitgebracht.

7.94.1
Releasedatum: 05-10-2016

Gegevensuitwisseling
De Filtering en Updatefunctie werd niet correct toegepast bij Filtersoort 0.

7.94.0
Releasedatum: 05-10-2016

Algemeen
Het is nu mogelijk om documenten, zoals bonnen en facturen, rechtstreeks op te slaan als
bestand.
De printdialoog is hiertoe uitgebreid met de uitvoer Bestand.
De lay-out kan hiervoor uitgebreid worden met een vaste bestandsnaam en locatie.
Bij het Geocoderen (optie xLocate) kan nu volstaan worden met alleen een postcode, plaats en
land.
Het is nu niet meer nodig een gewijzigd veld te verlaten voor het opslaan van die wijziging.
Bij numerieke velden kunnen nu ook de cursortoetsen gebruikt worden waardoor de inhoud
eenvoudiger is aan te passen.
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Een memoveld kon niet geopend worden indien dit op “Alleen lezen” stond.
Er kunnen nu spaties gebruikt worden bij het vermelden van meerdere mailadressen
(gescheiden met ;) in één mailadres.
Er kwam na enige vertraging een foutmelding wanneer een bestand in gebruik was en als
bijlage opgenomen was in de mail. Nu verschijnt er een melding en kan de mail geannuleerd
worden.
Bij het mailen van een bon, zoals een factuur, wordt nu gebruik gemaakt van de standaard
extensie (als de extensie niet is gedeﬁnieerd in de lay-out).
Het programma “Gebruikers ingelogd” toonde geen informatie wanneer de verbinding verloren
was met de database. Er wordt nu een duidelijke melding getoond.
Bij het bladeren tussen records (met afbeeldingen) werden alle afbeeldingen gestapeld
weergegeven.
De standaard Landcode is overgeheveld naar het Boekingsscenario.
Bij de conversie kon abusievelijk hetzelfde (vrije) veld gekozen worden voor omzetting naar
vaste velden.
De weergave van de knoppen op de Ctrl-toetsen werkbalk was niet correct.
Het interactief aanmaken van een nieuw record, bijvoorbeeld een nieuwe Laad-losplaats vanuit
een opdracht, was niet mogelijk in 64 bits versie.
Een numeriek veld met meer dan 4 decimalen werd niet goed afgehandeld.
In de 64 bits versie was de sortering op velden van het Type Getal geheel niet correct.
In de 64 bits versie kon een fout ontstaan bij de conversie van de database.

CRM
Er kan nu direct vanuit de Codetabel Acties, een actie aangemaakt worden voor Outlook.
Er is een knop toegevoegd aan Acties waarmee de Relatie geopend kan worden.
Er werd niet correct een Word document gegenereerd indien de Relatietabel afbeeldingen
bevatte (deze afbeeldingen worden niet meer samengevoegd).
Een afspraak werd in bepaalde gevallen niet correct verwerkt in Outlook.
Indien er meerdere schermen beschikbaar waren voor het openen van een Dossier, Melding,
Opdracht of factuur, verscheen onnodig de schermkeuze.
Er worden nu niet meer dubbele regels getoond in de Grids Dossiers, Meldingen en Opdrachten.

Dossiers
Vanuit Informatie Dossiers kan nu met dubbelklik, of vanuit het Contextmenu, een Dossier
geraadpleegd worden.
In de bedrijfsgegevens kunnen via de knop “Factuurregel bronkenmerk” dossiergegevens
gedeﬁnieerd worden waarmee het nieuwe veld Bronkenmerk gevuld wordt in de factuurregel.
Wanneer na het muteren van de inkoop, een dossier werd gekopieerd, bevat de kopiedialoog
alleen de mogelijkheid om inkoop te kopiëren.
In de 64 bits versie was de kopiedialoog niet goed uitgelijnd.
Er ontstond een foutrapport bij het openen van een scherm met velden die geconverteerd
waren van vrije velden.
Er ontstond in bepaalde situaties een foutmelding bij het toevoegen van Werkzaamheid
records.
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Meldingen
Vanuit Informatie Meldingen kan nu met dubbelklik, of vanuit het Contextmenu, een Melding
geraadpleegd worden.
In de bedrijfsgegevens kunnen via de knop “Factuurregel bronkenmerk” meldinggegevens
gedeﬁnieerd worden waarmee het nieuwe veld Bronkenmerk gevuld wordt in de factuurregel.
Wanneer na het muteren van de inkoop, een melding werd gekopieerd, bevat de kopiedialoog
alleen de mogelijkheid om inkoop te kopiëren.
In de 64 bits versie was de kopiedialoog niet goed uitgelijnd.
Er ontstond een foutrapport bij het openen van een scherm met velden die geconverteerd
waren van vrije velden.

Opdrachten
Vanuit Informatie Opdrachten kan nu met dubbelklik, of vanuit het Contextmenu, de opdracht
geraadpleegd worden..
In de bedrijfsgegevens kunnen via de knop “Factuurregel bronkenmerk” opdrachtgegevens
gedeﬁnieerd worden waarmee het nieuwe veld Bronkenmerk gevuld wordt in de factuurregel.
Bij de conversie kan de inhoud van vrije velden van het type tijd, omgezet worden naar de
vaste tijdvenster velden.
Bij toepassing van een Factuurmethode werd niet de Kostenplaats gevuld m.b.v. “Kostenplaats
uit”, maar door de standaard Kostenplaats van het Boekingsscenario.
Wanneer na het muteren van de inkoop, een opdracht werd gekopieerd, bevat de
kopieerdialoog alleen de mogelijkheid om inkoop te kopiëren.
In de 64 bits versie was de kopiedialoog niet goed uitgelijnd.
Er ontstond een foutrapport bij het openen van een scherm met velden die geconverteerd
waren van vrije velden.

Ritplanning
Het Contextmenu van de Planeenheden is uitgebreid met de volgende keuzes:
Uitklappen planeenheden
Inklappen planeenheden
In de Gebruikersinstellingen kan bovendien opgegeven worden dat de planeenheden standaard
“uitgeklapt” moeten worden.
Bij het Afmelden van een rit kan nu ook een rit met de status “VERZONDEN” afgemeld worden.
Bij een nieuwe Laad-losmapping werd niet de opgegeven kolomtitel gebruikt in Te plannen
partijen.
In bepaalde situaties kwamen, bij het automatisch verversen van de ritplanning
Informatieschermen voor andere programma’s te staan.

Tarifering
Het maximaal aantal kolommen in een staﬀel is uitgebreid van 200 naar 300.
In een staﬀel werden de grenswaarden niet in de juiste volgorde weergegeven na het
toevoegen van grenswaarden tussen 0,01 en 1.
In een 64 bits versie werden wijzigingen in een staﬀel niet goed verwerkt.
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Facturering
Het is nu mogelijk om met de toetscombinatie Ctrl + A alle facturen te (dé)selecteren.
Bij het afdrukken vanuit een schermvoorbeeld kan nu ook gebruik gemaakt worden van de
opties Groeperen en Tweezijdig.
In het nieuwe veld Bronkenmerk, van de factuurregel, kunnen gegevens vermeld worden van
de module van waaruit de factuur is samengesteld, zoals het Opdrachtnummer.
Bij het doorboeken van facturen kan nu alleen een ander Boekingscenario gekozen worden als
“Kies een ander boekingscenario” is aangezet.

Financieel
In de Bedrijfsgegevens Doorboeken kan bij “Veld t.b.v. Referentie” nu ook gekozen worden voor
Factuurnummer en <Leeg>.
De standaard Landcode is overgeheveld naar het Boekingsscenario. Hierdoor is het mogelijk om
door te boeken naar een ﬁnanciële administratie met een andere Standaard Landcode.
Afas voor Windows
Bij de ﬁnanciële koppeling Afas voor Windows kan het Bronkenmerk van de factuurregel
opgenomen worden in het doorboekbestand.
Multivers (algemeen)
Een factuur met een totaalbedrag van 0,00, maar met boekingen op verschillende
opbrengstrekeningen, kan nu wel doorgeboekt worden naar Multivers.
De BTW scenario’s kunnen nu “vertaald” worden m.b.v. de Externe codes t.b.v. een
andere een administratie met afwijkende BTW scenario.
Multivers (API)
Het ophalen van Multivers gegevens, zoals openstaande posten, is nu niet meer
afhankelijk van de optie CRM.
Het totaal Openstaand bedrag bij de Relatie was in sommige situaties niet correct.
In Relaties en CRM Relaties is het menu Bewerken uitgebreid met de keuze “Ophalen
Multivers gegevens (alle)”.
Multivers (MBC)
Bij het gebruik van de 64 bits versie van TALIS komt nu een melding dat het doorboeken
niet mogelijk is (Multivers MBC kan hier niet mee omgaan).

WMS
Bij een Artikel kan nu aangegeven worden dat bij de inslag de voorraad direct geblokkeerd
dient te worden.
Voor de toepassing hiervan moet aan de Bedrijfsgegevens een standaard “Status voor
blokkeren inslag” toegekend worden.
In de opdracht, werd in bepaalde situaties, een foutief Artikel gebruikt.

Uren
Bij de (niet volledige) periodeberekening worden nu ook mutaties van nieuwe medewerkers
berekend.
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Gegevensuitwisseling
De performance bij export vanaf Werkzaamheden niveau is verbeterd.
Gegevensuitwisseling deﬁnities voor Uren kunnen nu ook gestart worden vanuit het menu
Gegevensuitwisseling, “Starten pollingdeﬁnities”.
Er verschijnt nu een foutmelding wanneer een locatieverplaatsing ingelezen wordt waarvan
geen voorraad meer aanwezig is.
Indien via TALIS Mobile een mutatie aangeboden werd voor een record wat inmiddels in de
TALIS database niet meer bestond, werd een nieuw record aangemaakt.
Bij import wordt nu ook rekening gehouden met de veldeigenschap “Alleen hoofdletters”.
Bij import werden, in combinatie met automatisch toekennen tarieven, in bepaald situaties lege
opdrachten aangemaakt.
Wanneer twee of meer gebruikers tegelijkertijd opdrachten importeerden, kon het voorkomen
dat verschillende opdrachten hetzelfde opdrachtnummer toegekend kregen.
In het onderwerp van de polling foutmail stond “Fout gevensuitwisseling”. Dit is nu aangepast
naar “Fout gegevensuitwisseling”
In de 64 bits versie verscheen een fout bij de export van Laad-losplaatsen.

Flextools
Flexcalc
De afronding is verbeterd in FlexCalc.
Flexforms
Aan het rit(kop)scherm kunnen nu standaard waarden toegekend worden, bijvoorbeeld
voor een standaard Vertrek- en Aankomstadres.
Gridlay-outs New
Er zijn verbeterde mogelijkheden aangebracht om waarden te kunnen plakken in een
ﬁlterwaarde.

7.93.4
Releasedatum: 19-09-2016

Gegevensuitwisseling
Bij de Boordcomputerkoppeling Transics wordt nu ook rekening gehouden met relevante
wijzigingen in de rit of opdracht die ontstaan zijn door import van gegevens..

7.93.3
Releasedatum: 26-08-2016
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Algemeen
In het printvoorbeeld was de functie E-mail niet meer beschikbaar.

Printscenario's
Het programma Printscenario's kon nog niet toegekend worden aan de Ctrl-toetsen werkbalk.
De tabpagina Facturen is gewijzigd in Facturering.
Bij het gebruik van een printscenario werd een verkeerde volgorde toegepast in de afhandeling
van de bonnen.
Een PDF bestand wordt nu maar 1 keer geprint (niet meer afhankelijk van het aantal
exemplaren).
Bij een regelbon kon een SQL fout ontstaan.

Gegevensuitwisseling
De met Transics gekoppelde documenten kunnen nu ook als Hyperlink geïmporteerd worden in
TALIS.

7.93.2
Releasedatum: 05-08-2016

Algemeen
Het menu Beheer is uitgebreid met het programma Printscenario's waarmee het binnenkort
mogelijk is om in een printgang meerdere lay-outs en eventuele bijlagen te printen.
Bij het wijzigen van de Bedrijfsgegevens werd een onnodig sql bestand aangemaakt in de
applicatie map.
Bij het printen worden nu eerst alle beschikbare printers opgehaald om te voorkomen dat een
vorige, nu niet meer beschikbare printer wordt gebruikt.

Facturering
In de factuur(kop) werd de BTWcode gebruikt van het geldende Boekingsscenario in plaats van
de BTWcode van de Debiteur.

7.93.1
Releasedatum: 02-08-2016
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Algemeen
Bij het aanpassen van een ﬁlter in een Flexrapport verscheen een foutrapport.

Opdrachten
Bij de import van inkooptariefregels kon een fout ontstaan.

Ritplanning
Bij de routeberekening werd voor het bepalen Geschatte vertrektijd ook rekening gehouden met
het Vertrekadres. Dit wordt nu aangestuurd met een nieuwe instelling in de Bedrijfsgegevens
van de Opdrachtenadministratie; “Geschatte vertrektijd is rit begintijd”. Deze instelling is
standaard geactiveerd waardoor de Begintijd van de rit bepalend is voor de Geschatte
vertrektijd.
Voor de koppeling met Transics is een aanpassing gemaakt om de fout in de synchronisatietijd
van Transics te omzeilen.

Flextools
In Flexreports was het niet mogelijk om bij een nieuwe ﬁlterregel een Filtersoort te kiezen.

7.93.0
Releasedatum: 23-05-2016

Algemeen
De programma’s t.b.v. de ﬁnanciële koppelingen zijn verplaatst van Codetabellen naar het
nieuwe submenu Financieel (menu Onderhoud).
Aan dit menu Financieel zijn de volgende nieuwe programma’s toegevoegd:
Divisies
Hiermee kunnen binnen één database verschillende administratieve organisaties
aangestuurd worden, bijvoorbeeld Transport en Warehouse.
In de Bedrijfsgegevens Facturering kan een standaard Divisie toegekend worden.
Per Debiteur (Relatie), Tariefkop (in Dossiers, Meldingen en Opdrachten),
Factuurmethode WMS of Onderhoud facturen kunt u een afwijkende Divisie
ingeven.
Boekingsscenario’s
Elke divisie kent minimaal een Boekingsscenario met o.a. standaard
grootboekrekeningen, Nummer reeks (factuurnummering), Boekjaar en maximaal
aantal periodes.
Nummer reeksen
Hiermee kunt u een gescheiden factuurnummering realiseren binnen één database.
Bijvoorbeeld per boekjaar of Divisie.
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Externe codes
Hierbinnen kunnen “vertalingen” opgegeven worden van TALIS codes naar codes
binnen de ﬁnanciële administratie, zoals een BTW-code of Landcode.
De instellingen van Bedrijfsgegevens Facturering en Doorboeken zijn grotendeels
overgeheveld naar Boekingsscenario’s. De grootboekrekeningen Kas en Kredietbeperking
zijn verwijderd (werden niet gebruikt).
Van onderstaande tabellen zijn de Externe codes niet meer in gebruik voor de ﬁnanciële
koppeling:
BTW-codes.
Valuta. De Veldomschrijving is bovendien hernoemt naar xServer code omdat dit
veld nu alleen in gebruik is voor de xServer).
Landen.
Betalingscondities.
Bij het starten van Onderhoud facturen, Onderhoud dossiers, Onderhoud Meldingen en
Onderhoud opdrachten vindt er een controle plaats of de Divisie of Boekingsscenario
correct is gevuld.
Bij de automatische conversie naar een nieuwere versie konden, bij bepaalde databases, fouten
ontstaan.

Facturering
In Onderhoud facturen kan een Divisie gekozen worden (dit is alleen nodig indien u wilt werken
met meerdere Divisies).
Bij het Factureren wordt ook de Divisie vermeld.
Bij het doorboeken hoeft nu niet meer het Boekjaar ingegeven worden; alleen de periode.
Het boekjaar wordt aangestuurd door het Boekingsscenario.
Indien er meerdere Divisies en/of Boekingsscenario’s in gebruik zijn, dient u daar eerst
een keuze uit te maken.
Bij het Factuurregister kan ook geselecteerd worden op Divisie.
Met het nieuwe programma Doorboeken ongedaan maken kunnen factureren gemarkeerd
worden om opnieuw te kunnen doorboeken.
Het programma Export kredietbewaking is verwijderd (deze factoringdienst is niet meer
beschikbaar).

Flextools
In Flexforms werd het verplaatsen van velden en labels niet goed toegepast indien er gebruik
gemaakt was van de schuifbalk(en).

7.92.1
Releasedatum: 17-05-2016

Ritplanning (versturen ritplanning)
Er wordt nu ook een bericht verzonden naar Transics bij een wijziging in de opdrachtactiviteit of
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Ritkop.
De export naar Transics is nu in overeenstemming met de volgorde van de ritregels.
Er wordt nu beter rekening gehouden met een tijdsverschil tussen server en de boordcomputer
van Transics.
In het logboek werd onterecht “succesvol” vermeld als een rit niet geëxporteerd kon worden
naar Transics.

Gegevensuitwisseling
Bij de import in de Urenadministratie werd soms een onjuiste CAO-rit toegekend.
Bij de exportsoorten met vaste recordlengte werden de gegevens niet goed uitgelijnd.

TALIS API
Er bleven onnodige connecties openstaan wat kon kon resulteren in teveel ingelogde gebruikers
(alleen bij Transics en Transfollow).

7.92.0
Releasedatum: 16-03-2016

Algemeen
TALIS is nu ook beschikbaar in een 64-bits uitvoering.
Bij het importeren van een lay-out wordt nu niet meer de lay-out opgeslagen onder de
bestandsnaam van de lay-out.
Het is nu niet meer mogelijk om te ﬁlteren op de code binnen een subrecord, bijvoorbeeld
+Debiteur-Debiteur.
Bij het verzenden van een SMS bericht (m.b.v. een bon) werd een onjuist sluitteken gebruikt.
Het onderhoud van de ﬁltering in Gridlayouts New is uitgezet bij het grid Opdrachten,
Verzenden ritplanning.
De Codetabel Type boordcomputers is nu alleen beschikbaar voor de Supportafdeling van TANS.
De printdialoog verdween soms naar de achtergrond van TALIS.
Het gebruik van Transfollow is nu afhankelijk van de module Koppelingen.

Facturering
Bij het doorboeken van facturen naar Multivers, werd bij een herhaalde doorboeking het
administratienummer gebruikt van de eerste doorboeking. Dit deed zich alleen voor bij het
gebruik van “geen vast administratienummer”.

Opdrachten
Er kunnen nu ook vrachtbrieven aangemaakt worden vanuit opdrachten voor Transfollow.
De keuze Logboek in het Contextmenu van een opdrachtregel is nu alleen beschikbaar bij de
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Koppeling Transfollow.
In een memoveld zijn de toetscombinaties voor bladeren tussen records nu uitgeschakeld.
De dubbel voorkomende veldnamen Laadplaats opmerking zijn nu gewijzigd in Laadplaats
opmerking (veldtype: memo) en Laad opmerking (veldtype: tekst). Dit geldt ook voor de
overeenkomstige Los velden.
In Genereren tarieven werd de ﬁltering op Activiteitvelden niet correct toegepast.
Bij het verwijderen van een Factuurmethode werd ook een overeenkomstige Factuurmethode
verwijderd in Meldingen en Dossiers.

Ritplanning
De menukeuze Afmelden ritplanning (Menu Bewerken) is gewijzigd in Gereedmelden
ritplanning.
Verzenden ritplanning en Gereedmelden ritplanning is nu alleen beschikbaar bij de Koppeling
Transics en/of Transfollow.
De keuze Logboek in het Contextmenu van een rit is nu alleen beschikbaar bij de Koppeling
Transics en/of Transfollow.
Vanuit het Contextmenu van een rit kan nu ook gekozen voor Verzenden ritplanning.
Een extra planeenheid werd leeg gemaakt bij het bevestigen van de planeenheden.

Dossiers
Bij het verwijderen van een Factuurmethode werd ook een overeenkomstige Factuurmethode
verwijderd in Opdrachten en Meldingen.

Meldingen
Het activiteitniveau is uitgebreid met de velden Laad land en Los land.
Bij het verwijderen van een Factuurmethode werd ook een overeenkomstige Factuurmethode
verwijderd in Opdrachten en Dossiers.

WMS
Informatie artikelen
Is uitgebreid met het veld Batchnr.
De saldo's worden nu getotaliseerd.
Informatie locaties
Is uitgebreid met het veld Batchnr.
De saldo's worden nu getotaliseerd.
In Overboeken verdween het zoekscherm beschikbare voorraad achter het mutatiescherm.
Bij de Factuurmethode WMS op basis van bezette locatie is het niet meer mogelijk om “Piek
toepassen” te activeren.

Gegevensuitwisseling
Bij XML konden geen lege Namespace tags gebruikt worden.
Er verscheen een Floating point error bij het gebruik van de functie Product wanneer als
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Decimaalteken een punt werd gebruikt.

Flextools
FLEXTOOLS is nu ook beschikbaar in een 64-bits uitvoering.

7.91.5
Releasedatum: 18-02-2016

Facturering
Het doorboekbestand is, voor de Financiële koppeling Multivers Export, uitgebreid met BTW
scenario (op positie 275).
TANS2M4W is hiervoor ook aangepast.

7.91.4
Releasedatum: 01-02-2016

Gegevensuitwisseling
Geëxporteerde records werden niet juist gemarkeerd bij gebruik van Polling.

7.91.3
Releasedatum: 26-01-2016

Gegevensuitwisseling
Geëxporteerde records werden niet correct gemarkeerd als reeds geëxporteerd bij gebruik van
Polling.
Bij de importsoort 10 konden geen records van een dieper niveau bijgewerkt worden.
Er verschijnt nu een melding indien er wordt geprobeerd een nieuwe rit te importeren bij een
importdeﬁnitie waarbij de rit alleen bijgewerkt mag worden.

7.91.2
Releasedatum: 07-01-2016
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Gegevensuitwisseling
Bij de import van Opdrachten, Meldingen of Dossiers ontstond een Acces violation error indien
de importdeﬁnitie gebruik maakte van de functie Rayonnering.

7.91.1
Releasedatum: 06-01-2016

Algemeen
In CRM Relaties worden op de tabpagina nu alleen tarieven getoond met de volgende condities:
Het is een algemeen Tarief (zonder Debiteur- of Debiteurgroep).
Het Tarief bevat de Debiteurcode of Debiteurgroep van de betreﬀende Relatie.
In Relaties (Onderhoud Codetabellen) en CRM Relaties kan nu een Relatiebon afgedrukt worden
voor meerdere Relaties tegelijk (multiselect).

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Nu kunnen ook de volgende toetscombinaties gebruikt worden:
In een geopend scherm:
<Ctrl> + <CursorUp> of <CursorDown>; respectievelijk vorig of volgend record.
<Ctrl> + <End> of <Home>; respectievelijk eerste record of laatste record.
In een grid:
<Ctrl> + <CursorUp> of <CursorDown>; respectievelijk vorig of volgend record.
<Ctrl> + <PageUp> of <PageDown>; respectievelijk eerste zichtbare record of
laatst zichtbare record.
<Ctrl> + <End> of <Home>; respectievelijk eerste record of laatste record.
In de Opdrachten werd bij xRoute de Laadduur niet overgenomen vanuit de Bedrijfsgegevens.

Gegevensuitwisseling
Bij export kunnen nu ook calculated ﬁelds gebruikt worden zoals Opbrengst (it).
De [Update] sectie werd sinds 7.90.0 abusievelijk alleen toegepast op het eerste record.

7.91.0
Releasedatum: 16-12-2015

Algemeen
De Codetabel Personeel is uitgebreid met het veld “Emailadres”.
Tijdens de databaseconversie kan een vrij veld geselecteerd worden waarvan de inhoud
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overgenomen moet worden in dit nieuwe veld.

Transfollow
Aan de koppeling is het aanmaken van een vrachtbrief toegevoegd op het Transfollow platform.
De vrachtbrief kan met ingang van deze versie aangemaakt worden vanaf de ritplanning
van TALIS.
Met behulp van de functie “Doorsturen ritplanning” wordt de vrachtbrief aangemaakt en
indien een chauﬀeur is opgegeven, gedelegeerd naar de chauﬀeur.
De opdrachtactiviteit is uitgebreid met de velden: “Digitale vrachtbriefnummer” en “digitale
vrachtbrief gebruiken”.
De Bedrijfsgegevens zijn uitgebreid met de mogelijkheid een transformatie in te stellen voor het
transformeren van een rit naar een 1 of meerdere vrachtbrieven.

7.90.2
Releasedatum: 10-12-2015

Algemeen
Een 2e en volgende tabpagina werd niet volledig weergegeven in CRM, Acties.
Bij tariefregels zonder bedrag werd een overbodige controle toegepast op de Kostenplaats.

Facturering
Bij de ﬁnanciële koppeling MS Dynamics wordt nu ook de kostenplaats opgenomen in het
doorboekbestand.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
De Kostenplaats moest ook gevuld worden in een tariefregel als het Bedrag was leeggemaakt.

Ritplanning
Bij de Routeoptimalisatie werden berekende waarden niet bijgewerkt in de rit.
Bij Versturen ritplanning wordt nu rekening gehouden met Startdatum en Planbreedte van het
Planbord.
Er kwam een foutmelding bij het selecteren van meerdere ritten in Versturen ritplanning.
Het verwijderen van een ritregel wordt nu ook als een wijziging van de rit beschouwd.
Bij het verwijderen van een lege rit verscheen een foutrapport.
Er kwam een foutmelding bij het slepen van een ritregel uit een onbepaalde rit naar een andere
onbepaalde rit.
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Flextools
Er verscheen een foutrapport bij het aanmaken van een nieuw scherm voor Betalingcondities in
Flexforms.
Flexforms bevat nu schuifbalken indien niet alle velden volledig zichtbaar zijn op een “kleiner”
scherm.

7.90.1
Releasedatum: 04-12-2015

Gegevensuitwisseling
Bij export werd de sys execute datum/tijd niet goed bijgewerkt bij gebruik van de functie
UPDATEDATA.

7.90.0
Ritplanning
De koppeling met boordcomputers van Transics is volledig herschreven. Er wordt nu gebruik
gemaakt van TX Tango in plaats van de oude ODBC koppeling. In deze versie is alleen het order
management van TX Tango geimplementeerd.
Voor het doorsturen van een de ritplanning is een apart programma toegevoegd. In dit
programma kunnen 1 of meerdere ritten geselecteerd worden om te verzenden naar de
boordcomputer.
Is een rit eenmaal doorgestuurd naar de boordcomputer, dan zullen wijzigingen in de
betreﬀende rit automatisch doorgestuurd worden naar de boordcomputer. Dit gaat door, tot de
rit is afgemeld. Het afmelden is mogelijk, zowel vanaf de boordcomputer als met behulp van
een nieuw programma 'afmelden ritplanning'. Dit maakt het mogelijk administratieve correcties
uit te voeren nadat deze is uitgevoerd.
Aan de rit is een logboek toegevoegd, om de communicatie met de boordcomputer te kunnen
bekijken. Hierin kan onder andere gecontroleerd worden of de rit succesvol is verstuurd naar de
boordcomputer.

7.83.3
Releasedatum: 29-07-2015

Algemeen
De dialoogschermen voor afdrukken en email vanuit een afdrukvoorbeeld komen nu altijd op de
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voorgrond.
Het bepalen van de Kredietruimte is nu afhankelijk van de ﬁnanciële koppeling Multivers API.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij het opslaan van een nieuwe opdracht wordt het grid weer gepositioneerd op het
toegevoegde record.

7.83.2
Releasedatum: 24-07-2015

Algemeen
De afhandeling van ﬁltervelden op datumtijd in een bereik in combinatie met waardes
“VANDAAG±N” is verbeterd,

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij het opslaan van een nieuwe opdracht wordt eerst een aantal pogingen gedaan om een
nieuw opdrachtnummer te genereren voordat er een foutmelding getoond wordt (“Andere
gebruiker krijgt op dit moment een opdrachtnummer uitgedeeld”)
De schermopbouw tarieven werd niet goed opslagen als er geen gebruik gemaakt werd van
Toeslagregels.
Als na het opslaan van een nieuwe opdracht, deze opdracht buiten de selectie van het ﬁlter
valt, is het niet meer mogelijk om direct een activiteit of tarief toe te voegen; de gebruiker krijgt
de melding dat de bewerking niet mogelijk is.

Opdrachten
Er onstond een foutmelding bij uitslag (WMS) wanneer in de Bedrijfsgegevens de instelling
“WMS: Bij uitslaan geen maximum” was aangevinkt.

Uren
Bij boeken uren kon er een onterechte melding komen over een overlappend tijdblok.

Gegevensuitwisseling
Wijzigen van waarde in een datumﬁlter, bij de ﬁltersoort “Gelijk aan” gaf een foutmelding.
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7.83.1
Releasedatum: 15-07-2015

Algemeen
Bij het opslaan als tekstbestand van een afgedrukte bon worden nu geen overbodige lege
regels en geen extra lijn gegenereerd.

Gegevensuitwisseling
Bij het geocoderen, worden foutmeldingen nu weggeschreven in het logboek in plaats van het
tonen van een waarschuwing

7.83.0
Releasedatum: 07-07-2015

Algemeen
Standaard worden nu de afbeelding en menutekst geactiveerd bij het toevoegen van functies
aan de CTRL-toetsen werkbalk
Bij datumafhankelijke tarieven kan nu ook een negatieve prijs gebruikt worden.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers
Bij het achtereenvolgens genereren van tarieven voor een Debiteur met de BTWsoort BTW
verlegd en daarna het herberekenen van tarieven voor een debiteur met een BTWsoort
Percentage, werden bij deze laatste de verkeerde Btwcodes toegekend aan de tarief- en
toeslagregels.

Ritplanning
Bij het verplaatsen van de laatste ritregel naar onbepaalde rit wordt nu ook gevraagd om ook
de rit te verwijderen.

Uren
Bij het boeken van uren wordt het verwijderen of toevoegen van een CAO rit nu sneller
afgehandeld.
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WMS
Bij aanmaken facturen ontstond een Deadlock fout indien de te factureren mutaties in gebruik
waren
Op de tabpagina mutaties “Voorraad” en “Mutaties” bij informatie Artikelen werden geen
gegevens getoond indien bij het voorraadrecord de Partij ident. niet was gevuld.
De 7 look is doorgevoerd in alle WMS programma’s. Dit betreft de programma’s:
Boeken opslagmutaties.
Overboeken (voorheen locatieverplaatsing).
Aanmaken facturen.
Er zijn 3 nieuwe programma’s toegevoegd.
Locatieverplaatsing. Dit programma kan gebruikt worden om voorraad te verplaatsen van
de ene locatie naar een andere locatie.
Blokkeren voorraad. Met dit programma kan voorraad geblokkeerd worden, zodat deze
niet meer uitgeslagen kan worden.
Deblokkeren voorraad.
Er is een rapport toegevoegd voor geblokkeerde voorraad.
Om dubbele namen te voorkomen is het oude programma locatieverplaatsing is hernoemd naar
Overboeken.
In Informatie artikelen is het grid voorraad (rechts) uitgebreid met THT datum en
(Blokkerings)status.
In Informatie locaties is het grid voorraad (rechts) uitgebreid met THT datum en
(Blokkerings)status.

Flextools
De in WMS gebruikte gridlay-outs kunnen nu onderhouden worden met Gridlayouts New.
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