Datum
22/03/2017

Waar
Tekst Medecontractant

Wat
Als een Verkoop ingeboekt wordt als medecontractant en de instelling
staat aan, dan zal de automatische tekst onmiddellijk
op het bolletje Medecontractant geplaatst worden.

22/03/2017

Leveringsnota

29/03/2017

Factuur

22/06/2017

Afdruk van de perceelsfiche

26/06/2017

Graanleveringen

16/11/2017

Motivatie op “Perceelsfiche”

11/03/2020

Aangifte diervoeders
(Enkel AGRO module)

Als je achteraf een verkoopfactuur aanpast naar “niet medecontractant” zal je handmatig de
tekst moeten op “Geen” zetten.
Op de leveringsnota werd het telefoonnummer van de zaak niet volledig afgedrukt, at euvel is nu
verholpen.
In de factuurlay-out kan je nu ook het mailadres van de klant op de factuur zetten. Bij de
instellingen moet je het eerst gaan aanvinken en positioneren.
Meestal worden dat mee afgedrukt in het Adres kader, onder de
Op de afdruk van de perceelfiche zijn de woordjes Opp en Hoev/Opp vervangen door Ha en
Hoev/ha - dat lijkt nu duidelijker voor de klanten.
Er is een parameter toegevoegd om het gewichtsverlies van de graanleveringen op een andere
waarde dan 0.5 % te zetten. (vroeger was dat Hardcoded) Nu wordt in C:\TOP2000\Graan.txt
een instelling in [Reports] gezet Gewichtsverlies = 1
Met deze instelling zal het gewichtsverlies bij het invullen van de graanleveringen op 1% gezet
zijn.
Bij het opvragen van de perceelsfiche kan gevraagd worden met of zonder de “motivatie” er op.
Indien je deze er niet op wil, krijg je een kortere lijst.
Bij de lijst “aangifte diervoeders” moet nu vermeld worden voor welke DierCode en Welke
diercategorie het voeder werd aangekocht. Om dit op de lijst te krijgen kan je bij elk artikel in
Toppix het soort voeder en de VLM diersoort meegeven.

Afhankelijk daarvan zal je dan op de lijst de gepaste Diercode en
Diercategorie krijgen

De diercategorie is volgens de officiële benamingen.
21/04/2020

Export mogelijk als CSV of PDF

Bij “export data” werden 2 export-types toegevoegd. Overal waar de Export knop kan gebruikt
worden is nu voorzien om op te slaan als CSV (kommagescheiden) en PDF (zowel portrait als
landscape).

