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Deze release notes bevatten alle wijzigingen voor SnelStart Classic v10.7x. De release notes voor SnelStart Classic v10.6x vind u hier.

Opgeloste punten 10.72
Foutmelding bij inkopen (tweede) voertuig
Indien een (tweede) inkoopfactuur van een gebruikt voertuig wordt ingevoerd, dan geeft SnelStart een foutmelding en dient SnelStart
opnieuw te worden opgestart. Dit probleem is opgelost.

Opgeloste punten 10.71
Foutmelding bij afdrukken vanuit verkooporderbeheer
Indien u niet over de module SnelStart Backorder beschikt, dan verschijnt bij het afdrukken van documenten in verkooporderbeheer de
melding ‘Object variable or with block variable not set’. Er kan dan niet worden afgedrukt. Dit is opgelost.
Orderdatum verzamelfactuur wordt aangepast naar systeemdatum
De datum van de eerste order van een verzamelfactuur wordt onterecht aangepast naar de systeemdatum. Vanaf versie 10.71 blijft de
datum van de eerste order weer ongewijzigd.
Orders met verschillende BTW tarieven worden niet verzameld op 1 factuur
Orders met verschillende BTW tarieven worden niet verzameld op één factuur. Als er een order aangemaakt is met 6% en een order met
21% dan worden deze niet verzameld op één factuur. Orders met verschillende tarieven kunnen weer verzameld worden in versie 10.71.
Let op! Orders met 19% en 21% BTW kunnen niet samen op een verzamelfactuur.
Orderdatum abonnement wordt systeemdatum
Bij abonnementsorders die achteraf gefactureerd worden, wordt zowel de order-/leverdatum als de factuurdatum aangepast in de
systeemdatum. Een vervolgorder wordt dan op basis van de orderdatum aangemaakt en heeft dus ook een onjuiste datum.
In versie 10.71 wordt de datum van een abonnementsorder niet meer aangepast.
Order met betaling wordt de factuurdatum de orderdatum
Indien van een order, waarop een betaling is geregistreerd, een factuur gemaakt wordt, dan wordt factuurdatum gewijzigd in de order-/
leverdatum. In dit geval moet dit echter de systeemdatum zijn. Dit is opgelost.
Orderdatum voor 1 oktober 2012 wordt onterecht aangepast via Verkooporderbeheer
De order-/leverdatum van orders voor 1 oktober 2012 worden via Verkooporderbeheer gewijzigd naar de datum waarop de factuur wordt
gemaakt. Hierdoor kan onterecht het btw tarief naar 21% worden aangepast. De order-/leverdatum wordt niet meer aangepast bij het
maken van een factuur in versie 10.71.

Let op: SnelStart Classic versie 10.7x wordt over versie 10 geïnstalleerd.
Wij adviseren voor het installeren een back-up te maken van uw administratie.
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Factuur kopiëren: Factuurdatum is de oude datum
Indien je een factuur kopieert naar een nieuwe factuur, dan is de factuurdatum de factuurdatum van de oude factuur en niet de
systeemdatum. De order-/leverdatum is wel de correct. Voor zowel de gewone factuur als de creditfactuur hoort deze datum te
worden aangepast in de systeemdatum. Dit is aangepast.
Bedragen op nul bij wijzigen of kopiëren order
Bij het wijzigen van een order waarbij de leverdatum voor oktober 2012 ligt, de artikelprijs standaard op nul staat en wordt aangepast
bij het maken van een order, springen de bedragen op nul al deze order wordt gewijzigd. Bij het wijzigen van een order worden in versie
10.71 de bedragen niet meer aangepast.
Bij het kopiëren naar een order rekent SnelStart onterecht met artikelprijs
Bij het kopiëren van een factuur naar een nieuwe order rekent SnelStart met de artikelprijs en niet met de prijs die op dat moment wordt
ingevoerd. Hierdoor komt het bedrag niet overeen met het totaalbedrag van de factuur. De betalingshistorie wordt ook onjuist getoond.
Dit is opgelost.
Btw aangifte berekenen geeft foutmelding (SnelStart Garage)
Indien klanten beschikken over een SQL administratie en zij hebben te maken met marge artikelen en uitgebreid journaliseren, dan kan er
tijdens het maken van de btw-aangifte de volgende foutmelding optreden: ‘Incorrect syntax near the keyword `UNION`. Dit is opgelost.
Niet geselecteerde klanten krijgen e-mail vanuit Aanmaningen
Als vanuit het programma Aanmaningen gebruikt wordt gemaakt van de keuze ‘Alles e-mailen’ dan krijgen ook niet geselecteerde
klanten een e-mail. Dit is opgelost.
Overzichten ‘Prijslijst ex/incl BTW…’ tonen prijzen inclusief 19%
De overzichten bij Artikelen - ‘Prijslijst ex/incl BTW…’ tonen de prijzen inclusief 19% BTW in plaats van inclusief het actuele BTW tarief.
De prijzen worden in de 10.71 weer met het juiste BTW tarief (21%) getoond.
IBAN/BIC Multichecker: Retourbestand niet in te lezen
Vanaf versie 10.70 ondersteunt SnelStart de IBAN/BIC Multichecker. Als in het retourbestand van de IBAN/BIC Multichecker (CSV-bestand)
rekeningnummers ontbreken, dan wordt het bestand niet verder geïmporteerd. Vanaf versie 10.71 worden deze regels uit het bestand
overgeslagen. In de log verschijnt een duidelijke foutmelding.
IBAN/BIC Multichecker: CSV-bestand niet geaccepteerd door IBAN/BIC-service
Het is (buiten SnelStart om) mogelijk om niet valide bankrekeningnummers in de administratie te zetten. Deze bankrekeningnummers
worden wel in het exportbestand gezet. Het exportbestand word dan niet geaccepteerd door ibanbicservice.nl. Dit is opgelost.

Let op: SnelStart Classic versie 10.7x wordt over versie 10 geïnstalleerd.
Wij adviseren voor het installeren een back-up te maken van uw administratie.

SnelStart Harkebuurt 3 Postbus 302 1794 ZG Oosterend NH Helpdesk: 0222 36 30 62 Verkoop: 0222 36 30 61

Versie 10.70

3/7

Bedrag in het omschrijvingsveld terecht (SnelStart Gateway)
Bij het importeren van een order via SnelStart Gateway via onderstaande methode komt de prijs van het artikel onterecht in het
omschrijvingsveld terecht. Het betreft methode: GWaySnelstart.mtdGWayVerkoopOrderRegelToevoegenArtikelC(Regel.ArtikelCode,Regel.
Aantal,Artikelprijs,0). Deze methode is aangepast in versie 10.71.
Creditfacturen worden niet gematched
Vanaf versie 10.70 worden terugbetaalde creditfacturen niet automatisch gekoppeld bij het inlezen van de afschriften. Dit is opgelost.

Nieuw in versie 10.70
Hoge btw-tarief naar 21% per 1 oktober 2012
Per 1 oktober 2012 gaat het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor uw administratie. Indien u vragen
heeft over de btw-verhoging, raadpleeg dan eerst de speciale pagina met betrekking tot de btw-verhoging in onze Veelgestelde vragen (FAQ).
Hoge btw-tarief 21% toegevoegd
In het scherm ‘Onderhoud, Btw-tarieven’ is het percentage van 21% per 1 oktober 2012 aan het hoge btw-tarief automatisch toegevoegd.
Melding dat btw-percentage niet meer overeenkomt
Als een order wordt gefactureerd en het btw-percentage is ondertussen gewijzigd, dan verschijnt de melding: ‘De btw-percentages uit de
tabel komen niet meer overeen met die van de factuur’.
Inkoop van gebruikt artikel onjuist bij tariefwijziging
Indien er een gebruikt artikel wordt ingekocht, vervolgens vindt er een tariefwijziging plaats en een inkoopfactuur wordt gewijzigd met
een datum die na deze tariefwijziging ligt dan kon de factuur niet worden opgeslagen. Dit is opgelost.
Verkooporders niet verzameld bij verschillende tarieven
Bij het verzamelen van verschillende orders worden orders met verschillende percentages van dezelfde btw-tarieven niet verzameld.
Oftewel: Een order van 19% en een order van 21% worden niet verzameld op één factuur.
Btw wordt berekend aan de hand van Order-/leverdatum
Bij de overgangsregeling is de leverdatum van belang voor het berekenen van het juiste btw-tarief. In het scherm Verkopen is in versie 10.70
een veld Order-/leverdatum aangebracht. Hierin kunt u de leverdatum invullen. Dit veld zorgt voor de toepassing van het juiste btw-tarief.

Let op: SnelStart Classic versie 10.7x wordt over versie 10 geïnstalleerd.
Wij adviseren voor het installeren een back-up te maken van uw administratie.
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Btw-aangifte
Btw-aangifte op basis van geboekte btw i.p.v. geboekte omzet
In het dagboek Verkoop kan rechtstreeks omzet worden geboekt, bijvoorbeeld bij de totalen van een kassarol. Hierbij kan het te boeken
btw-bedrag afwijken van het berekende bedrag. Dit afwijkende bedrag werd niet meegenomen op de btw-aangifte. In voorgaande versies
van SnelStart werd de btw berekend aan de hand van de geboekte omzet (Functies 11, 12 en 13). Vanaf versie 10.70 wordt er door het
programma gekeken naar de geboekte btw (Functies 21, 22 en 23).
Verkeerd tarief na btw-verhoging bij jaaraangifte
Indien een er midden in een tijdvak een btw-verhoging (hoog, laag of beide) plaatsvindt, dan klopt bij jaaraangifte het berekende btw-bedrag
niet. Het btw-bedrag werd berekend aan de hand van het tarief dat gold aan het einde van het tijdvak. In versie 10.70 wordt het juiste
btw-bedrag berekend. Bij btw-aangifte per maand of kwartaal heeft dit geen gevolgen.
Specificaties bij rubrieken van btw-aangifte verbeterd
In het scherm ‘Btw aangifte’ is het mogelijk om per aangifterubriek de specificaties te tonen. In versie 10.70 hebben we deze functionaliteit
sterk verbeterd. In geval van globalisatie wordt nu bijvoorbeeld getoond hoe dit bedrag wordt berekend.
Vinkveld ‘Handmatig’ gewijzigd in ‘Afwijkende bedragen’
In het venster ‘Btw-aangifte’ is de term ‘Handmatig’ verwarrend. De term is gewijzigd in ‘Afwijkende bedragen’, zodat het duidelijk is dat hier
afwijkende bedragen kunnen worden opgegeven. Het vinkveld is ook niet meer afhankelijk van het vinkveld ‘Buiten SnelStart om aangeven’.

Suppletie aangifte
Periode suppletie
Vanaf 1 april 2012 is de regeling rondom correcties van uw btw aangifte(n) gewijzigd.
• 	Indien blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen, dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte.
SnelStart schoof deze correctie(s) altijd door naar de volgende aangifte.
• 	Indien blijkt dat u meer dan € 1.000 terugkrijgt of moet betalen, dan moet u suppletie aangifte doen. Vanaf versie 10.70 maakt
SnelStart automatisch een suppletie aangifte aan van deze correctie(s), indien u de volgende aangifte berekent. Deze aangifte kunt u
uitprinten en dient u op te sturen naar de Belastingdienst. De suppletie aangifte kan niet elektronisch worden verzonden.
Jaarsuppletie
Als u de laatste aangifteperiode van het boekjaar heeft berekend, dan heeft u vanaf versie 10.70 de mogelijkheid een Jaarsuppletie te
berekenen en af te drukken. Hierbij worden alle correcties meegenomen die u heeft gemaakt na de btw-aangifte van laatste periode van
het boekjaar.

Let op: SnelStart Classic versie 10.7x wordt over versie 10 geïnstalleerd.
Wij adviseren voor het installeren een back-up te maken van uw administratie.
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Gereed voor Windows 8
Op 26 oktober 2012 brengt Microsoft het besturingssysteem Windows 8 op de markt. SnelStart Classic versie 10.70 is uitgebreid getest
op Windows 8 (RTM).

IBAN BIC Multichecker (SEPA)
SnelStart wordt voorbereid op het internationale banksysteem SEPA. Het is op dit moment nog niet mogelijk betalingen te doen in
SnelStart via SEPA, maar u kunt wel de IBAN- en BIC-nummers van uw relaties toevoegen (menu Onderhoud, Klanten en/of Leveranciers).

Nieuwe BPM afschrijvingstabel (SnelStart Garage)
De forfaitaire BPM afschrijvingstabel is gewijzigd per 1 juli 2012. Deze tabel wordt gebruikt in SnelStart voor de BPM berekening van
voertuigen. Er is echter een overgangsregeling waardoor autobedrijven tot 1 oktober 2012 met de oude BPM mogen rekenen.
Vanaf 1 oktober 2012 moet de nieuwe BPM tabel worden gebruikt en is beschikbaar in versie 10.70.

Opgeloste punten
Onjuiste bijlage bij e-mailen in scherm Aanmaningen
Vanaf SnelStart Classic versie 10.60 bieden wij de mogelijkheid om herinneringen, aanmaningen en/of rekeningoverzichten te
versturen via e-mail. In enkele situaties werd echter de verkeerde bijlage naar een klant gestuurd. Hierover hebben wij in augustus
uitgebreid gecommuniceerd.
Velden op aanmaningen worden niet afgedrukt naar PDF
Indien in de opmaak van een aanmaning (bij de eigenschappen van de velden) de optie “alleen naar PDF” was aangevinkt, dan werden de
velden niet afgedrukt op de PDF.
Matchen van betaling op betalingskenmerk werkt niet altijd
In versie 10.62 werkte het matchen van een betaling op het betalingskenmerk van een order in enkele gevallen niet naar behoren.
Verkeerde match bij niet openstaande factuur
Een factuur die betaald is wordt bij een stornering of bij overbetaling gematched. Dit ging in enkele gevallen verkeerd. Dit is verbeterd.
E-mailadressen met puntkomma kunnen niet meer verwijderd worden
Als er met ‘;’ (puntkomma) een extra e-mailadres was ingevoerd bij een e-mailadres in een oudere versie van SnelStart Classic, dan kon
deze in de 10.6x niet meer verwijderd worden en verscheen er een foutmelding. In versie 10.70 is het verwijderen mogelijk.

Let op: SnelStart Classic versie 10.7x wordt over versie 10 geïnstalleerd.
Wij adviseren voor het installeren een back-up te maken van uw administratie.
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E-mailen via dropdown werkt niet
In de versie 10.62 is het niet mogelijk om in het scherm Verkopen via het dropdown-menu een e-mail te versturen, als er geen
e-mailadres bij het betreffende document is ingevuld.
Melding op scherm Aanmaningen verwarrend
Indien op het scherm Aanmaningen alle aanmaningen werden afgedrukt of gemaild, dan verscheen daarna de volgende melding: ‘Er zijn
geen klanten gevonden voor de opgegeven selectie’. Deze melding is verwarrend en wordt niet meer getoond.
Verzendadres niet getoond bij klaarzetten van verkooporder naar inkooporder
Als er van een verkoopfactuur een inkooporder gemaakt werd voor een relatie met een verzendadres, dan werd het factuuradres van de
klant gebruikt in plaats van het verzendadres van de klant. Vanaf versie 10.70 wordt het verzendadres getoond.
Exporteren van kolommenbalans geeft nog XLS
Vanaf versie 10.60 wordt er gekeken naar welke versie van Excel er op je computer staat. Dit werkte echter nog niet correct voor de
kolommenbalans.
Klantnummer bij pakbon mailen is eigen klantnummer
Wanneer er een pakbon per e-mail verstuurd werd dan kwam in het onderwerp van het emailbericht het eigen klantnummer te staan in
plaats van het nummer van de daadwerkelijke klant.
Veld Verkoper in orderscherm wordt niet automatisch vermeld
Als een medewerker was ingelogd, dan moest in het scherm Verkopen bij het veld ‘Verkoper’ de naam van de ingelogde medewerker
verschijnen. Vanaf versie 10.60 werd de medewerker echter niet meer automatisch ingevuld.
Veld Verkoper wordt aangepast bij wijzigen order
Bij wijzigen van een order en/of factuur wijzigde veld ‘Verkoper’, indien het een andere verkoper betrof. Dit is niet gewenst en is
aangepast in versie 10.70.
BIC nummer met spatie geeft fout
Als er een spatie in het BIC nummer stond, dan kwam bij het opslaan de melding ‘De opgegeven BIC-Code is onjuist’.
Titel overzicht ‘Inkooporders per leverancier met status’ onjuist
Het overzicht ‘Leverancier, Inkooporders per leverancier met status’ gaf als titel ‘Openstaande bestelling per leverancier’ op het
afdrukvoorbeeld. Dit is niet correct, aangezien het een overzicht betreft waar ook ontvangsten in kunnen staan. De titel is aangepast.
Tabblad ‘E-mail’ op ‘Extra, Instellingen’ verminkt
Vanaf SnelStart Nota 4 werd het tabblad ‘E-mail’ op het scherm ‘Extra, Instellingen’ verminkt weergegeven. Hierdoor was het veld ‘BCC’
niet goed in te vullen.

Let op: SnelStart Classic versie 10.7x wordt over versie 10 geïnstalleerd.
Wij adviseren voor het installeren een back-up te maken van uw administratie.
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Onjuist debiteurennummer in onderwerp e-mail van bestelling
Bij het versturen van een bestelling via e-mail werd het eigen leveranciersnummer meegegeven in plaats van het debiteurnummer dat de
klant heeft bij zijn leverancier.
Foutmelding bij wijzigen contant betaalde verkoopfactuur
Indien een verkoopfactuur contant betaald was en als vervolgens bij het wijzigen van de factuur het bedrag werd weggehaald, dan kwam
bij het opnieuw maken van de factuur de foutmelding ‘Vergrendeld, bijwerken onmogelijk’.
Verkeerd eindsaldo bij gebroken boekjaar
In het scherm Boekhouden werd bij een gebroken boekjaar het eindsaldo van een ander boekjaar getoond. In versie 10.70 wordt het
juiste saldo getoond.
Contantbon afdrukken na geslaagde pintransactie
Na een geslaagde pintransactie dient handmatig de contantbon te worden afgedrukt. Dit was een extra handeling. In versie 10.70 wordt
de contantbon automatisch afgedrukt, indien het saldo 0 is.
Naamgeving PDF ‘Eerste herinnering’ vervangen door ‘Herinnering’
De naam van de PDF van de eerste herinnering is gewijzigd in ‘Herinnering’.
Aantal decimalen bij prijswijzigingen vergroot
Artikelprijzen die inclusief btw zijn ingevuld kunnen collectief worden gewijzigd via programma ‘Prijswijzigingen, Artikelen verkoopprijzen’.
Vanaf versie 10.70 is het mogelijk om een prijswijziging van meer dan 2 decimalen door te voeren, aangezien de btw-verhoging een
prijswijziging van 1,68067 tot gevolg heeft.
KVK-nummer verkeerd uitgelijnd
Het KVK-nummer is in versie 10.70 standaard links uitgelijnd in plaats van rechts.
Meerdere decimalen artikelprijzen al vanaf Nota 1
Vanaf versie 10.70 is het vanaf SnelStart Nota 1 mogelijk om met meerdere decimalen in de artikelprijs te kunnen werken.
Voorheen was dit mogelijk vanaf SnelStart Nota 3.
Onderwerp elektronische factuur aangepast in Factuur
De elektronische factuur vanuit SnelStart bevatte standaard als onderwerp de tekst ‘Verkoopfactuur’. Aangezien de factuur voor de
ontvanger echter een inkoopfactuur is, is deze tekst gewijzigd in ‘Factuur’.
Veld factuurnummer vergroot in overzicht Boekingsverslag
Op het Boekingsverslag werd het factuurnummer niet volledig weergegeven.

Let op: SnelStart Classic versie 10.7x wordt over versie 10 geïnstalleerd.
Wij adviseren voor het installeren een back-up te maken van uw administratie.
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