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20/06/2021 Aanpassing kunstmestregister Door aanpassingen in BE en FR postnummers en prefixen waren we genoodzaakt een nieuwe 
versie te maken. Nu wordt voldaan aan de voorwaarden van de mestbank voor het opmaken van 
het kunstmestregister.  Ook het btw nummer moet zonder spatie of puntjes doorgegeven 
worden; in het CSV bestand wordt daar nu rekening mee gehouden. 

20/06/2021 Aanpassing “aangifte diervoeders” Het geëxporteerde CSV bestand moet puntkomma gescheiden zijn ipv komma gescheiden. Dat is 
aangepast. Er wordt verder gecontroleerd of alle voeders met soort VA of PL wel een 
diercategorie hebben. Tenslotte wordt gecontroleerd of elke klant een beslagnummer of BTW 
nummer of exploitatienummer heeft. 
 

03/08/2021 Facturen mailen Er is een extra mogelijkheid  voorzien bij Facturen drukken om deze op te maken als PDF.  
Hierna kan je via ‘facturen mailen’ deze versturen naar de klant. 

27/12/2021 Logo veld verlengen Via menupunt Algemeen – Layout factuur en layout aankoopborderel en layout prijsofferte kan 
er nu een langer pad ingegeven worden bij ‘plaats en naam van logo’ 

27/04/2023 Levernota 
Je kan nu een Leveringsnota 2 keer op zelfde blad afdrukken. Met de optie  
worden de nota’s 2 keer op zelfde blad gezet, éénmaal voor de leverancier, en éénmaal voor de 
klant. Je kan het blad perfect in 2 plooien/scheuren. 

27/04/2023 Tekst “BTW verlegd” De tekst waar vroeger “BTW Verlegd” stond, is nu een veel langere tekst geworden.  Daarvoor 
zijn de instellingen aangepast en kan je nu ook een veel langere tekst invullen. Mogelijks zal je de 
fatuurlay-out moeten aanpassen. 

27/04/2023 Export naar .XLSX 

Vroeger kon je heel wat overzichten via de export knop   al exporteren naar de oude 
excel. Maar dan bekwam je telkens een .XLS bestand; nu is er ook een mogelijkheid om te 
exporteren als .XLSX bestand, met of zonder headers. 

 
 

27/04/2023 Perceelsreferentie breder op 
Perceelsfiche 

Voor het opbouwen van de Perceelsfiches vanuit Toppix, was de kolom “Perceel” vrij smal. Dat 
blijft bij de standaardlijst zo. Maar als je het “gewasras” afvinkt, dan wordt de kolom Referentie” 
breder. 

28/04/2023 Emailadres is langer geworden Facturen naar de klanten mailen kon al vroeger, maar bij sommigen wordt een vrij lang email-
adres gebruikt. De lengte is nu aangepast naar 126 karakters. Het e-mailadres moet wel voldoen 
aan mask xxxx@xxx.xxx 
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