Datum
11/03/2020

Waar
Aangifte diervoeders
(Enkel AGRO module)

Wat
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

10/08/2020

Kunstmestregister
NIEUWE LIJST

Gebruik de “Opslaan”
knop om het bestand te maken om up te loaden naar de
Mestbank.
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).

Voor meststofhandelaren is het Kunstmestregister bijgemaakt. Dat zijn alle verkoop-gegevens
van de meststoffen, omgerekend naar Kg N en Kg P2O5. Bij het artikel moet een
omrekeningsfactor aangeduid worden indien Ton naar KG of Liter naar KG moet gerekend
worden. Bij alle andere mag gewoon 1 ingevuld worden.
Verder kan je natuurlijk bij het product aangeven dat het om een meststof gaat

en de percentages N en P aanvullen. Als het leveradres desgewenst anders moet zijn dan het

facturatieadres kan dat in de opties van de verkoop ingevuld worden.
Dat wordt dan ook zo op het “Kunstmestregister” aangevuld.
20/06/2021

Aanpassing kunstmestregister

20/06/2021

Aanpassing “aangifte diervoeders”

03/08/2021

Facturen mailen

27/12/2021

Logo veld verlengen

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.
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.
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.
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’

