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Inleiding 
 
In deze versie van UNIT4 Multivers is voornamelijk gekeken naar de bestaande functionaliteit. Dit om het 
werken in het pakket nog flexibeler en bruikbaarder te maken. 
Een onterecht definitief afgesloten boekjaar, waarin toch eigenlijk nog iets gecorrigeerd moet worden, kan 
nu heropend worden en kan de correctie eenvoudig gedaan worden, zonder ‘kunstgrepen’. 
Hetzelfde geldt voor definitief afgesloten periodes en definitief afgesloten rekeningkaartjes. 
 
Het bestaande programma ‘Opdrachtregels zoeken’ was niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden en 
de waarde ervan werd dan niet gezien, terwijl het in veel omstandigheden heel bruikbaar is.  
 
Kengetallen laten uw bedrijfsresultaten en tendensen zien in de Management-assistent. Maar zijn nu 
overzichtelijker gemaakt door een verdeling in hoofd- en subgroepen mogelijk te maken. Maar u kunt nu 
ook gebruik maken van grootboektotalen bij het samenstellen van componenten en als u werkt met UNIT4 
Multivers XL en subadministraties, gebruikt u de velden van uw verbijzonderde boekingen eenvoudig om 
in de kengetallen ontwikkelingen te laten zien van kosten- en opbrengsten in uw bedrijf, die verder gaan 
en gedetailleerder zijn dan wat vanuit de grootboekrubricering mogelijk is.  
 
Verder hebben we de bepaling van de datum in de betaalbaarstelling, de datum waarop een factuur 
betaald moet worden door de bank, vereenvoudigd. Ook bent u niet langer verplicht om als u voor uw e-
mailing ‘MS Outlook®‘ gebruikt, één standaard afzender en e-mailadres vast te leggen. U kunt nu ook 
lokale accounts van de werkstations gebruiken als afzender. 
 
En er is een volledig nieuw demonstratiebedrijf beschikbaar, waarin van vrijwel elke functie in UNIT4 
Multivers voorbeelden en voorbeeldboekingen staan. U hebt daarmee sneller en vollediger dan tot nu toe 
praktijkvoorbeelden van wat u met de functionaliteit van UNIT4 Multivers kunt doen.  
 
We verwachten hiermee aan de wensen van vele bestaande en nieuwe gebruikers te voldoen en wensen u 
veel gebruiksgemak met deze versie van UNIT4 Multivers.  
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1 Algemene wijzigingen 

1.1 Nieuw demonstratiebedrijf beschikbaar 

Er is vanaf deze versie een volledig nieuw demonstratiebedrijf beschikbaar dat u kunt aanmaken zoals u 
gewend bent. In deze administratie zijn vrijwel alle functies van UNIT4 Multivers opgenomen.  
 

1.2 Definitief afgesloten boekjaren heropenen 

U kunt nu definitief afgesloten boekjaren heropenen met  in het Lint (tabblad ‘Extra’). Dat maakt het 
mogelijk om indien gewenst, toch nog (correctie)boekingen in een definitief afgesloten boekjaar te doen: 
 

. 
 
Als u geen definitief afgesloten boekjaren hebt, krijgt u een melding: 
 

.  
 
Als u wel afgesloten boekjaren hebt, kan alleen het laatste definitief afgesloten boekjaar heropend worden. 
 

 
 

Klik op  en het boekjaar wordt heropend: 
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.  
 
Als het boekjaar eerder al voorlopig was afgesloten, wordt het naar die status teruggezet en zal dus weer als 

‘voorlopig afgesloten’  in de administratie staan. Als het niet eerst voorlopig afgesloten was, is het 
boekjaar nu wel voorlopig afgesloten.  
 
Er kan na het heropenen weer in het boekjaar geboekt worden. 
 
 

1.3 Wijzigingen in de periode-afsluitingen 

1.3.1 Afgesloten periodes heropenen 

U kunt nu ook afgesloten periodes weer voor boekingen heropenen; 
Als u werkt met de periodeafsluiting en u hebt een periode afgesloten, kunt u hierin niet langer boeken. Maar 
door de periode te heropenen, is dit weer mogelijk. 
 

 
 
Het heropenen doet u vanuit het scherm ‘Onderhoud | Algemene gegevens | Boekjaren’, het scherm waarin u 
boekjaren aanmaakt. 
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Als u de periode met ‘Taken | Periodeafsluiting’ hebt afgesloten, is de knop 

 actief, waarbij het nummer aangeeft wat de laatst afgesloten periode is. 
Alleen de laatst afgesloten periode kan op deze manier heropend worden, maar als deze heropend is kan ook 
de voorgaande periode op dezelfde manier heropend worden. 
 

1.3.2 Afgesloten periodes niet langer te wijzigen in ‘Onderhoud boekjaren’ bij ‘Periode-
afsluiting 

Het was tot nu toe mogelijk om in ‘Onderhoud | Algemene gegevens | Boekjaren handmatig in te vullen en  
wat de laatst afgesloten periode is, ook als u werkt met de periode-afsluiting.  
U kon bijvoorbeeld periode 2 via de periode-afsluiting afgesloten hebben en in ‘Onderhoud boekjaren’ 
opgeven dat de laatst afgesloten periode, periode ‘1’ is. Maar in dat geval konden afschrijvingen over periode 
2 dubbel uitgevoerd worden. 
 
Daarom is het als u WEL werkt met de periode-afsluiting, niet langer mogelijk om de laatst afgesloten periode 
handmatig nog te wijzigen. 
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1.4 Definitief afdrukken van rekeningkaartjes kan ongedaan worden 
gemaakt 

Tot nu toe was het niet mogelijk om definitief afgedrukte rekeningkaartjes nogmaals af te drukken of te 
corrigeren. 
Dit is nu mogelijk gemaakt. 
Met ‘Rapport | Grootboek | Rekeningkaartjes’ opent u de wizard waarmee u de rekeningkaartjes kunt 
afdrukken. In het eerste scherm kunt u ervoor kiezen om de rekeningkaart na het afdrukken definitief te 
maken. Daarna is de rekening geblokkeerd en kan niet meer gewijzigd worden.  
 

 
 
U krijgt daarom aan het eind van de wizard, als u op de printer of naar een bestand afdrukt, een 
waarschuwing: 
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Een definitief afgesloten kaartje kan niet opnieuw afgedrukt worden.  
 
Vanaf deze versie van UNIT4 Multivers kunt u eenmaal afgesloten rekeningkaartjes echter weer heropenen. 
Als er definitief afgesloten rekeningkaartjes in het boekjaar zijn, is bij het openen van de wizard een tweede 
optie beschikbaar: 
 

 
 
U kunt dan in het volgende scherm een specifieke rekening of reeks van rekeningen selecteren. 
 

 
 
Of, door geen selectie te maken, alle rekeningkaartjes van dat boekjaar weer heropenen. 
 
In het volgende scherm ziet u de gekozen opties: 
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Met  worden de geselecteerde kaartjes heropend. 
 

Let op! 
De mogelijkheid is alleen beschikbaar in de volgende situaties: 

 Er is geen voorliggend boekjaar voor het boekjaar waarin u werkt; 

 Het voorliggende boekjaar is definitief afgesloten.  

 Ook in een definitief afgesloten boekjaar is de optie beschikbaar. 
 
 

1.5 Opdrachtregels zoeken 

Dit programma is niet nieuw, maar was niet gemakkelijk te openen (alleen via ‘Info | Opdrachten’ en in 
opdrachtregels). Om het gebruik te vergemakkelijken, is nu in het Lint op het tabblad ‘Algemeen’ een aparte 
knop opgenomen. Voor de volledigheid geven we hieronder een beschrijving van de mogelijkheden. 
 
Er zijn verschillende manieren om dit programma te openen en te gebruiken. 

 In het Lint kunt u met  opdrachtregels zoeken.  

 U kunt ook zoeken naar opdrachtregels door in 'Info | Facturering/Verkoop | Opdrachten' in de 

knoppenbalk op  te klikken.  

Als u een regel hebt gevonden, kunt u met dubbelklikken direct de bijbehorende opdracht openen' in 'Info 

| Opdrachten'. 

 U opent het programma ook vanuit een Factuuropdracht of Verkooporder.  

In het veld Artikelcode, klikt u dan met de rechter muisknop en kiest in het snelmenu voor 'Zoeken in 

opdrachten'.  
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Dubbelklik op de gevonden opdrachtregel om deze direct op te nemen in de opdracht. 
 
Mogelijkheden 
U kunt factuur- en verkoopopdrachtregels zoeken aan de hand van veel mogelijke criteria.  
Geef het gewenste zoekcriterium, of meerdere zoekcriteria op, op een of meer van de tabbladen, en klik op 

 om de zoekactie te starten. 
Opdrachtregels die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria worden onder dit venster getoond. Dubbelklik op 
een opdrachtregel om de opdracht direct op te vragen in 'Info opdrachten'. 

Klik op  om de ingevulde criteria te wissen en nieuwe zoekcriteria te kunnen opgeven. 
  
Tabblad 'Kenmerken' 
U kunt op dit tabblad zoekcriteria invullen voor het zoeken op de ingevulde referentie, de code van het 
geleverde artikel of de uitgevoerde dienst, de code van de debiteur, of op de kostenplaats of het dossier. 
 
Als u werkt met 'Verkoop', kunt u ook zoeken op 'Artikelgroep'. U kunt in dit venster ook gebruik maken van 
het procentteken '%' ter vervanging van een reeks tekens. Als u op het veld 'Referentie' bijvoorbeeld het 
criterium '%9700%' invult, zoekt het programma alle opdrachten waarbij in de referentie de tekens '9700' 
voorkomen. 
  
Tabblad 'Laatst gebruikt' 
Standaard staat de optie 'Alle opdrachtregels zoeken' aan. Als u de keuze 'Opdracht regels zoeken die' 
aankruist, kunt u selectiecriteria opgeven voor de datum waarbinnen de opdrachtregels ingevoerd of 
gefactureerd moeten zijn. 
U kunt de data nauwkeurig invullen, of ruimer zoeken door op te geven dat de regels binnen de laatste 
maand(en) bewerkt moeten zijn. 
  
Tabblad 'Geavanceerd' 
Op dit tabblad kunt u zoeken op het bedrag van de opdrachtregel  en/of op documentnummer, debiteur of 
crediteur.  
Daarnaast kunt u zoeken op de omschrijving en de status van de opdracht ('Opdracht gefactureerd'). Deze 
status wordt automatisch door UNIT4 Multivers toegekend. 
  
U kunt kiezen uit de statussen: 'Magazijnbon afgedrukt', 'Magazijnbon afgemeld', 'Pakbon afgedrukt' en 
'Opdracht gefactureerd'. Als u bijvoorbeeld kiest voor de status 'Magazijnbon afgemeld', dan ziet u alle 
opdrachten die op het punt staan uitgeleverd te worden. 
Kruis het vakje 'Vervolgorders tonen' aan als u ook de Backorder  / vervolgorder(s) wilt zien van een 
geselecteerde hoofdorder. Standaard worden dus alleen de hoofdorders getoond bij het zoeken. 
 
Als u in de opdrachtregel dubbelklikt in het veld 'Omschrijving' wordt de volledige omschrijving van maximaal 
254 tekens getoond. Bij het overnemen van de bestaande opdrachtregel naar de opdracht, wordt de 
aangepaste omschrijving niet overgenomen maar wordt de standaard-omschrijving uit de artikelgegevens 
gebruikt. 
U kunt als u deze onderdelen gebruikt, ook zoeken op Abonnement of Project. 
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2 Wijzigingen in de mailfunctionaliteit 

2.1 De lokale instellingen van Outlook gebruiken bij het mailen 

Bij de optie ‘Outlook’ in de bedrijfsgegevens, was het verplicht om de naam en het e-mailadres op te geven. 
Dat adres gold dan voor alle gebruikers en werkstations. 
 
Nu kunnen deze velden ook oningevuld blijven. Dan gebruikt UNIT4 Multivers de lokale Outlook-account op 
het werkstation en niet het ‘centrale e-mailadres’ en de vastgelegde naam. Verder is de werking ongewijzigd. 
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3 Wijzigingen in Telebankieren 

3.1 Betaalbaarstelling op datum 

Het betaalbaar stellen op datum is eenvoudiger geworden.  
 

 
 
U kunt de gewenste datum invoeren waarop de bank de betalingen uitvoert. Deze geldt dan voor alle 
geselecteerde (betaalbaar gestelde) facturen.  
Kiest u voor ‘Vervaldatum’, wordt per factuur de vervaldatum gebruikt als betaaldatum voor de bank. 
U kunt per betaalbaar gestelde factuur op regelniveau de datum nog wijzigen 

Let op! 
Als u op regelniveau verschillende data gebruikt, dan wordt voor elke gebruikte datum een aparte 
betaalopdracht aangemaakt. Als u bij uw bank een beperking hebt, kunt u daar rekening mee houden. 
 
UNIT4 Multivers onthoudt de laatst gemaakte keuze.  
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4 Wijzigingen in de onderdelen van UNIT4 Multivers 
 

4.1 Voorraad & Bestelregistratie 

 Dit onderdeel is beschikbaar in UNIT4 Multivers Large, Xtra Large en Accounting. 
 
Boekingsregels aan een inkooporder toevoegen of verwijderen als de goederenontvangst al geboekt 
is 
 
Als van een inkooporder de goederenontvangst al geboekt was via de voorraadmutaties, kon deze niet meer 
gewijzigd worden. 
 
Nu kunnen ook na de goederenontvangst regels worden toegevoegd aan de inkooporder. Regels verwijderen 
kan alleen als op de regel nog geen goederenontvangst is geboekt of de ontvangst als ‘Afgehandeld’ is 
verwerkt. 
 
Als u na de goederenontvangstboeking de inkooporder heropent ziet u per regel die u selecteert, of u deze 
nog kunt verwijderen. 
Toevoegen van regels is altijd mogelijk, tenzij de inkooporder volledig geleverd is en/of afgehandeld. 

  

 
 
 
Voorbeeld: 
U hebt een inkooporder met drie regels: 
 

 
 
Op 21 april boekt u de goederenontvangst. Daarbij was regel 1 geheel leverbaar, regel 2 werd gedeeltelijk 
geleverd, maar u beslist dat de bestelling als ‘Afgehandeld’ beschouwd mag worden. 
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Regel 3, de schaal van 15 cm is geheel niet leverbaar, en u bestelt een ander, vervangend product: 

 
 
U heropent de inkooporder en kunt nu regel 3 nog verwijderen en u kunt de bestelling van het vervangende 
artikel toevoegen. 
 
 

  



 

Release notes UNIT4 Multivers Small, Medium, Large en XtraLarge 10.7 Versie 1.0 Pagina 12 van 18 

4.2 Hoofd- en subgroepen in componenten en kengetallen 

 Dit onderdeel is niet beschikbaar in UNIT4 Multivers Small. 
 
U kunt nu met hoofd- en subgroepen werken in uw kengetallen. Dat heeft als voordeel dat u behalve 
financiële kengetallen ook andere categorieën van kengetallen kunt aanmaken. Bijvoorbeeld de 
benzinekosten van uw wagenpark of de totale autokosten. 
 
Hiervoor zijn aan ‘Onderhoud | Kengetallen’ twee tabbladen toegevoegd. ‘Onderhoud hoofdgroepen’ en 
‘Onderhoud subgroepen’: 
 

 
 
In dit voorbeeld is een hoofdgroep ‘Wagenpark’ genomen, met als subgroep ‘Dieselverbruik’. De overige 
subgroepen staan rechts in het scherm.  
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Op het tabblad  ‘Onderhoud subgroepen’ staan de kengetallen die daaraan gekoppeld zijn: Dieselverbruik per 
100 km en Dieselprijs per 100 km. 
 
Op het tabblad ‘Onderhoud kengetallen’ staat de samenstelling van het kengetal, bestaande uit de 
componenten ‘Dieselltr’ en ‘Dieselkm’ (zie hieronder). 
 
Op het tabblad ‘Onderhoud hoofdgroepen’ geeft u, als u dat wenst, een drietal kenmerken mee: 
 

 
 
Beginbalans 
De beginbalans kan getoond worden en is in de periodeboekingen, periode ‘0’. Het tonen van periode ‘0’ (de 
beginbalans) is niet overal nuttig en u kunt zelf bepalen of deze bij een kengetal gebruikt wordt. 
 
Benchmark 
U kunt het kengetal ook voorzien van een ‘Benchmark’. In sommige bedrijfstakken wordt veel gebruik 
gemaakt van dit soort branchenormen. U kunt de benchmarks hier ook opnemen en vergelijken met de 
uitkomst van uw eigen kengetal. Dit is wat ‘strakker’ en wordt dan bepaald door de bedrijfstak. Een ‘norm’ kunt 
u altijd zelf bepalen. 
 
Normwaarde 
Door een ‘Norm’ te koppelen aan het kengetal kunt u zien of het brandstofverbruik in een bepaalde periode 
afwijkt van de verwachting. Met een kleurencode laat zich dit in één oogopslag zien in de ‘Management-
assistent’. 
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Zowel de ‘benchmark’ als de ‘normwaarde’ legt u vast bij het kengetal. U bepaalt de normwaarde en kunt 
daarbij aangeven of in de Management-assistent alle waarden die binnen de norm vallen, een kleur krijgen 
(niet verplicht). In het voorbeeld wordt het dieselverbruik dat onder 4,99 ltr per 100 km ligt, groen gekleurd. 
Alle uitkomsten die ‘boven’ de norm liggen, blijven ‘wit’ in de Management-assistent. 
 

 
 

4.2.1 Kengetallen in de Management-assistent 

 
Op de bovenstaande manier kunt u uitgebreide statistieken aanmaken voor uw administratie en deze 
zichtbaar maken in de ‘Management-assistent’, bij de ‘Kengetallen’: 
 

 
 
Tabblad per hoofdgroep 
Per hoofdgroep wordt een tabblad getoond in het scherm ‘Kengetallen’. Als u geen enkele hoofdgroep 
aanmaakt, worden geen tabbladen getoond en staan alle kengetallen in één overzicht (zoals u gewend bent): 
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Maar bij het gebruik van hoofdgroepen ziet u aparte tabbladen. 
 

 
 

Let op! 
Maakte u in eerdere versies van UNIT4 Multivers al gebruik van kengetallen en maakt u nu een hoofdgroep 
aan, moet u uw bestaande kengetallen ook in één of meer hoofdgroepen onderbrengen, anders zijn deze niet 
meer zichtbaar. 
 
In het voorbeeld hierboven zijn bestaande kengetallen die al in eerdere versies gemaakt zijn, ondergebracht 
in de hoofdgroep ‘Kengetallen’.  
 
Volgorde van de tabbladen 
Bij het aanmaken van de hoofdgroepen kunt u ook de volgorde van de hoofdgroepen wijzigen:  
 

 
 
Met de pijltoetsen verplaatst u een hoofdgroep en wordt de volgorde van de tabbladen daaraan aangepast. 
Zo bent u niet afhankelijk van de volgorde waarin u hoofd- en subgroepen aanmaakt. 
Ook subgroepen kunt u op deze wijze in een andere volgorde zetten. 
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4.3 Berekeningen uitvoeren op velden in subadministraties en gebruiken 
in de kengetallen 

 Dit onderdeel is alleen beschikbaar in UNIT4 Multivers XtraLarge en Accounting. 
 

4.3.1 Rekenvelden in subadministraties 

In het voorbeeld hierboven is voor de componenten gebruik gemaakt van gegevens die vastgelegd worden in 
de subadministratie ‘Brandstofkosten auto’s’: 
 
In ‘Onderhoud | Verbijzondering | Subadministraties’ is het mogelijk gemaakt om berekeningen op de 
numerieke velden uit te voeren. Hiervoor is een extra tabblad beschikbaar waar voor de gewenste velden een 
berekening kan worden toegevoegd: 
 

 
 
Op het tabblad ‘Berekende velden’ kunt u op de vier beschikbare numerieke velden berekeningen uitvoeren 
met de beschikbare velden in de subadministratie en het veld ‘Bedrag’. 
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Met de informatie die bij elke boeking wordt vastgelegd, kan ook de component worden samengesteld (zie 
hieronder). 
 
Berekeningen worden alleen getoond als u ze in de kengetallen gebruikt. 
 
 

4.3.2 Kengetallen op basis van subadministraties en grootboekrekeningen 
(periodetotalen) 

 
Subadministraties 
Bij het samenstellen van componenten kunt u ook gebruik maken van uw subadministraties.  
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Door velden uit een subadministratie te gebruiken, kunnen alle vastgelegde en verbijzonderde 
boekingsgegevens opgenomen in een component. 
 

 
 
Door zoals hier, het veld ‘Num1’, uit de subadministratie van de auto’s per kenteken het opgegeven aantal 
liters op te nemen, hebt u een component waarin het totaal aantal liters benzine wordt berekend. Met dat 
component kunt u weer verder rekenen. 
 
Grootboekrekeningen 
U kunt in een component ook de geboekte totalen van een grootboekrekening gebruiken. Die worden dan als 
periodetotaal in de kengetallen getoond. Maar u kunt er uiteraard via de componenten ook mee rekenen. 
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