Datum
12/09/2017

Waar
Uitslag bedrijfstak over 5 jaar

21/11/2017

Nieuwe StofNL.txt en StofFR.txt

22/05/2018

Totaal bij de Loonstrook bij de
lijsten van de Arbeidsregistratie

Wat
Ongeacht de variëteit of ras op het bedrijfsplan kunnen over de jaren heen de resultaten van bvb
wintertarwe toch naast elkaar gezet worden. Vroeger moest ook telkens het ras hetzelfde zijn.
Voor Vlaanderen en Wallonië werden de aanleverbestanden van Fytoweb opgenomen in Ceres. Er zijn een
aantal nieuwe Actieve stoffen toegevoegd.
Bij de loonstrook van de arbeidsregistratie werd in het selectiescherm een vinkje bijgeplaatst om totalen
van alle werknemers op te vragen. Het blauwe getal onderaan is het totaal.

24/05/2018

Lijst aankopen producten
Lijst verkoop producten
Lijst verbruiken uit stock

Op de drie lijsten “lijst aankopen producten” , “Lijst verkoop producten” , “Lijst verbruiken uit stock”
werd telkens een kolom toegevoegd om de eenheid van het product weer te geven. Het was verwarrend
omdat sommige producten in liter, kg, ton, mg of g wordt opgevolgd; nu is daar duidelijkheid in.

24/05/2018

Arbeidsregistratie
Loongegevens

Om de loongegevens nog beter te kunnen analyseren zijn er 5 keuzemogelijkheden opgebouwd.

30/05/2018

Grid “Boekingen per soort”

05/06/2018

“Soja” is toegevoegd als gewas

05/06/2018

Nieuwe actieve stoffen en
Nieuwe StofNL.txt en StofFr.txt

07/02/2018

Bijkomende kosten - Melk

26/11/2019

Eindinventaris producten

05/02/2020

Verdeelgroep “alle granen”

10/04/2020

Nieuwe StofNL.txt
Nieuwe StofFR.txt

Er wordt opgesplitst in vaste en tijdelijke arbeidskrachten.
Indien veel boekingen reeds ingevuld staan op het einde van het jaar werd bij het opslaan elke boeking
opnieuw gecontroleerd. Daarmee duurde het opslaan van de boekingen vrij lang.
Hiervoor is een knop
toegevoegd, zodat je uw nieuwe boekingen kan toevoegen, zonder dat alle
bestaande moesten opgevraagd worden. Zo zal het inboeken ook veel vlugger gaan.
Eerst werd soja aan de ASDAC toegevoegd, en daarna ook als gewas bijgevuld om te gebruiken in Ceres.
Als je een nieuwe “inlezen startinfo” doet zal dat gewas kunnen verbouwd worden.
In het voorjaar zijn heel wat fytoproducten en nieuwe actieve stoffen op de markt gekomen. Deze zijn
toegevoegd aan de ASDAC en de bestrijdingsmiddelen van StofNL.txt zijn in Ceres bijgewerkt. Het
updatebestand was van 28/05/2018 bijgewerkt.
Indien bij een verkoop bijkomende kosten worden geboekt, bvb bij Melk, dan kan je via het detailknop de
bijkomende kosten boeken; bij het wijzigen, zag je enkel de bijkomende kosten waar al een prijs op stond.
Bij het wijzigen komen nu alle “bijkomende kosten” te zien, dit is een mooie verbetering.
Bij de eindinventaris producten nemen we de “gemiddelde prijs van de producten in stock” over bij het
bepalen van de eindstock in plaats van de “gemiddelde prijs op alle aankopen”.
Dit geeft een juistere weergave van de waarde van de eindstock.
In de verdeelgroep “alle granen” zijn nu ook Spelt en Boekweit opgenomen. Zo gaan de verdelingen over
de graangewassen gemakkelijker lopen. Ook bij de verdeelgroepen “alle granen + maïs” en bij “alle
granen zonder mais” zijn Spelt en Boekweit opgenomen.
Er zijn nieuwe actieve stoffen toegevoegd aan de ASDAC en het StofNL.txt en StofFR.txt is vernieuwd vanaf
de site van FytoWeb.

