ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 1.50

Eerste Release

Versie 1.51

Boekhouding :- Wissen boeking
- Afdruk BTW-aangifte

Versie 1.52

Boekhouding :- Niet aftrekbare BTW wordt bij kost geboekt
- Intrastat : Afdruk aangifteformulieren (19 & 29)
- Importmodule Computer Solutions
- Nazicht bestanden
Facturatie : - Overname documentlayout
- Overname artikel in nieuw artikel
- Vermelding BEF
- Aanpassen volgnummers dokumenten

Versie 1.60

Boekhouding :- Foutje ivm naamgeving intrastat files is opgelost
iin.dbf & iin.ndx -> intin.dbf & intin.ndx

Versie 1.61

Boekhouding :- Foutje bij afpunten leveranciers en op ESC drukken,
is opgelost

Versie 1.62

Boekhouding :- Kredietbeperking bij aankoop & verkoop (& centralisatierek.)
Facturatie : - Import toestellen uit de DOS-versie
- Ingave documenten extra mogelijkheden :
* Sorteren op kode
* Sorteren op groep+kode
* Wissen 0-hoev lijnen
* Import toestellen & serienummers
- Foutje bij opzoeken documenten klanten/lev. is opgelost

Versie 1.62b

Boekhouding :- Import E4U-master

Versie 1.63

Boekhouding :- Klantenlijsten
* Omzetcijfers van/tot vert.
* Boekhoudcijfers van/tot vert.
- Leverancierslijsten (IDEM klanten)
Facturatie : - Documentenlijst per klant
- Backorderlijst per klant
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 1.64

Boekhouding :- Uitlijning rechts voor getallen in tabellen
- Volgnummer picture 9999999999
Facturatie : - Documentenlijst
* klant/btw/excl/incl
* tabelafdruk
- Prijslijst excl/incl
* volgens artikelcode
* volgens groep

Versie 1.65

Boekhouding :- Bij boeken van Aankoop,verkoop op diverse verrichting
* vermelding van Debet - Credit (nog te boeken verschil)
- Foutje periode (korter dan 8 karakters) is opgelost
Facturatie : - Dagstatistieken artikels
- Verkoopcijfers artikels
- Aankoopcijfers artikels
- Stockoverzicht artikels
- Inventarislijst artikels

Versie 1.66

Facturatie :

Versie 1.67

Boekhouding :- Afpunten van betalingen op volgnummer is mogelijk
Facturatie : - Afdruk prijslijsten zonder prijzen is mogelijk (= artikellijst)
- Gestructureerde mededeling op documenten is mogelijk
- Recupel -> indien optionele module : wordt aut. berekend
- Afdruk personeelslijst : gewerkte uren
- Foutje bij afdruk bestellijst is opgelost
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- KCB ipc KKB in layout (kredietbeperking)
- Dossierfiche : nieuwe velden
* KCB
* Email
* www
- Volledige verwerking van kredietbeperking
- Layout documenten
* Korting kontant
* Kredietbeperking
* [-velden
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 1.68

Boekhouding :- Verschillijst klanten afgewerkt
- Verschillijst leveranciers afgewerkt
- Klantenfiche : Bij verkopen en dan details -> foutmelding
probleempje opgelost
- Leveranciersfiche : Bij aankopen en dan details -> foutmelding
probleempje opgelost
- Afdrukken van lijsten : aut. aanvulling van ZZZZZZZ.....
Facturatie : - Bij aanmaak en/of veranderen document en dan op ESC
drukken -> vraag : Stoppen met boeken
- Foutje bij artikellevering -> zoeken op volgnummer
opgelost
- Stockcontrole bij overzetten van B -> ...
- Bij ingave document : Stockbeheer J/N -> neus klikken van
grote koala (indien lamp verschijnt -> GEEN stockaanpas)
- Afdrukken van lijsten : aut. aanvulling van ZZZZZZZZ....
- Afdrukken documentenlijst : X-dok mogelijk

Versie 1.69

Boekhouding :- Foutje bij dubbelklikken Details klant/leverancier opgelost
- BTW aangifte van/tot periode werkt nu ook met periodes
kleiner dan 8 karakters
- Bij ingave financieel/diversen -> input van rek.nummer blijft
zichtbaar, ook bij langere lijsten
- Fout bij financieel/diversen (dubbele namen) is opgelost
Vorige versies namen altijd de eerste.
Facturatie : - Bij artikellevering : inkoopprijs is nu zichtbaar
- Recupel in kassabeheer
- Openen van kassalade vanuit de kassa mogelijk
- Afdrukken van kassaticket
- Afdrukken leveringsadres -> indien niet ingevuld, wordt het
facturatieadres afgedrukt (twnaam, twadres, ...)
- Foutje bij ingave document : Bij ESC, stoppen met boeken
werd de boeking altijd gestopt, ook al koos u voor Neen.
Probleem opgelost.
- Bij creatie van nieuw document : Documentdatum wordt nu
ingevuld aan de hand van de algemene datum.
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 1.70

Boekhouding :- Afdruk grootboek, proef- en saldibalans VAN/TOT rekeningnr.
Facturatie : - Kassabeheer -> doorboeken naar factuur
-> Leeggoed per lijn / Leeggoed totaal

Versie 1.71

Versie 1.72

Boekhouding :- afdruk kwartaalopgave intracomm.
Facturatie : - Nieuwe velden in afdruk dok. : verpakking, magazijn, eenheid,
kubiek, btw percentage -> per lijn instelbaar
- Overname taal klant in dokument
Boekhouding :- lijsten in 4 talen : Proefbalans, saldibalans, grootboek, klanten en
leveranciers
Facturatie : - Tabel dokumenten : omschrijving direct zichtbaar
- Projectlijsten -> van/tot project
-> verkoop <-> aankoop
- Artikeltabel : voorraad direct zichtbaar

Versie 1.73

Facturatie :

Versie 1.74

Boekhouding :- Klanten- en leverancierstabel : stad wordt vermeld ipv tav
Facturatie : - idem

Versie 1.75

Boekhouding : - Layout rappels kan ingesteld worden
Facturatie : - Bij ingave document -> inclusief ingave mogelijk

Versie 1.76

Boekhouding :- Afdrukken van rappels
Facturatie : - Foutje bij afdrukken document is opgelost (btwkode en btwpercentage)

Versie 1.77

Facturatie :

- Bij raadplegen kassa : kassadetails kunnen ingekeken worden

Versie 1.78

Facturatie :

- Cijfers na de komma is nu ook geldig voor prijs incl. btw
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- Eenheidsprijs artikels -> na de komma 2,4,5 of 6
-> artikelfiche
-> ingave document
-> drukken document
-> overzetten document
- Kassa : TAB-toets = volgende lijn en aantal wordt 1 ingevuld
- Bij ingave documenten controle korting kontant
Indien meer dan 10% foutmelding
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 1.79

Boekhouding :- Vervaldagenbalans klanten -> vermelding van telefoon + klantnr
- Vervaldagenbalans leveranciers -> idem (lev.nr)
- Resultaten en ratio’s
- BTW-aangifte : vermelding “verwerking is bezig”
Facturatie : - Klantenfiche : deelname promoties kan ingevuld worden (J/N)
- Verbruikersprijs vermeld in document + afdruk
- Foutje bij afdruk kassaticket (2x of meer) is opgelost
- Extra afdrukcodes kassaticket op einde (chr)

Versie 1.80

Facturatie :

Versie 1.81

Boekhouding :- Klantentabel : vernieuwde werking van Filter (F3)
- Leverancierstabel : IDEM
Facturatie : - Kassabeheer -> aut. selectie van prijsklasse
- Bij overzetten bons : vermelding van totaal excl. BTW
- Openen van kassa bij openen van betalingsscherm
- Klantenfiche : documentdetails opvraagbaar
- In document : andere documentdetails opvraagbaar
- In document : andere inhoud overnemen

Versie 1.82

Facturatie :

Versie 1.83

Boekhouding :- Rapportafdruk is afgewerkt
Facturatie : - Bij overname B in kassa : geen fostplus verwerking
- Kassa gaat niet meer open in betalingsscherm (moet via F12)
- Module overzetten AUTO-DOK afgewerkt

Versie 1.84

Facturatie :
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- Kassabeheer : inlezen van bestelbon is mogelijk
- Nieuwe verwerking bij backorder van FOSTPLUS & RECUPEL

- Foutje bij overzetten document indien fostplus=0 Deling door 0
is opgelost
- Afdrukken documenten : stukprijs incl is mogelijk per lijn

- Brutocijfers op documenten, alsook korting per BTW-tarief
- Kassa : Betaling 1 mogelijk in BEF (overgangsperiode)
- Bij ingave kassa : indien artikelprijs = 0, dan wordt de manueel
ingetikte prijs niet veranderd in 0
- Prijslijsten kunnen afgedrukt worden op inkoopprijs
- Foutje afdruk prijslijst (van/tot kode) is opgelost
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 1.85

Facturatie :

Versie 1.86

Boekhouding :- Foutje afdruk intrastat (drukt iedere pagina op pagina1) opgelost
- Overname boekjaar klanten en leveranciers afgewerkt
Facturatie : - Afdruk artikels -> verkoopcijfers -> vermelding volgnr dok.
- Afdruk artikels -> verkoopcijfers -> Kassa nu ook mogelijk
- Afdruk prijslijst : indien artikel niet actief -> wordt niet vermeld.

Versie 1.87

Facturatie :

- Kassainstelling -> dagverkopen : betaling & omzet
- Foutje afdruk prijslijst volgens groep/inkoop : inkoopprijs
wordt nu wel vermeld.
- Afdruk kassalijsten

Versie 1.89

Facturatie :

- Prijslijsten op 0 plaatsen
- Stock & voorraden op 0 plaatsen
- Foutje bij deling leeggoed/hoev (0) -> opgelost (hoev*leeggoed)

Versie 1.90

Facturatie :

- Overzetten stockprijs -> inventarisprijs
- Overzetten stockaantal -> inventaris
- Import artikel.dbf mogelijk

Versie 1.91

Facturatie :

- Kassa : betalingsscherm -> overschrijving is toegevoegd
- Kassa : dagverkopen -> IDEM
- Kassalijsten : totalen per betalingswijze
- Artikeltabel in kassa : vermelding van de inclusief-prijs
- Kassa : betaling NEGATIEVE ingave mogelijk
- Openen van de kassa : dubbele kode is mogelijk (vb “DD”)

Versie 1.92

Facturatie :

- Overzetten van de stock is mogelijk
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- Datum veranderen vanuit menu facturatie
- Genicom etiketten kunnnen aangemaakt worden
- Afdruk van Genicom etiketten (artikeltabel en document)

TEL : 0475/44.95.77
MAIL : info@astralyx.be
BTW : BE0673.323.817
IBAN : BE92 7512 0004 1423

ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 1.93

Boekhouding :- Openstaande klantenlijsten : nieuwe werking
- Nazicht bestanden : normaal of uitgebreid
Facturatie : - Artikels te leveren is afgewerkt
- Heraanmaak hoofding
- Hsecurity(2) : 100% veilige bestanden bij stroomonderbreking
- Nieuwe lijsten leveranciers :- omzetcijfers
- documentenlijst
- backorderlijst
- Stocklijst : vermelding van de eenheidsprijs
- Inventarislijst : IDEM
- Artikellijsten : artikels te ontvangen is afgewerk
- Extra lijst : Stockindeling (voorraad/besteld/reserv/beschikbaar)

Versie 1.94

Boekhouding :- BTW-listing is afgewerkt
- Hsecurity(1) = vluggere verwerking
- Hclose in hoofdmenu, aankoop, verkoop, financieel, diversen
Facturatie : - Hsecurity(1) = vluggere verwerking
- Hclose in kassa

Versie 1.95

Boekhouding :- Export bestanden is mogelijk
Facturatie : - Foutje stockindeling (beschikbaar ipv voorraad)
- Transportetiketten afgewerkt
- Artikelfiche : omschrijving wordt nu bovenaan vermeld
-> zichtbaar in alle deelschermen van artikelfiche
- Aanmaak layout transportetiketten
- Adruk transportetiketten
- Backorderlijst leveranciers : vermelden van de tekstlijnen
- Afdrukken laadlijst
- Afdrukken artikeletiketten vanuit document (prijsetiketten)
- Afdrukken artikeletiketten vanuit etikettentabel
- Documentfiche : extra funktie -> sorteren op stukprijs
- Backorderlijst klanten : meer spatie tussen de lijnen
- Foutje in lijst “artikels te ontvangen” is opgelost
- Foutje atiketlayout (movable column) is opgelost
- Afdrukken klantenetiketten
- Afdrukken leveranciersetiketten
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Versie 1.96

Facturatie :

- Foutje in details dagverkopen kassa (PG-DOWN) is opgelost
- Etiketten artikels : -> d_naam kan afgedrukt worden
-> afdruk inclusief-prijs

Versie 1.97

Facturatie :

- Offerte inclusief BTW is mogelijk
- Afdruk documenten -> paginanummering mogelijk
-> hoev*stukprijs (zonder korting)
-> totaal bruto samen
-> totaal korting samen
- Artikellevering : afdruk artikeletiketten (Genicom en gewoon)
- Artikelkode is aanpasbaar
- In artikeltabel -> nieuwe funktie : COPIE->NIEUW
- Datum veranderen in kassabeheer
- Ingave van speciale prijzen

Versie 1.98

Boekhouding :- Aanmaak bankbestand (voorlopig zonder Diversen)
Facturatie : - Bij ingave documenten : verwerking speciale prijzen
- Bij ingave kassa : verwerking speciale prijzen
- Foutje document (klant veranderde bij import) opgelost

Versie 1.99

Boekhouding :- Afdruk balans (voorlopig zonder detail)
- Klanten : vervaldatum openstaande posten aanpasbaar
- Leveranciers : IDEM
Facturatie : - Verbruikersprijs uit promotie wordt mee verwerkt
- Promotieprijzen kunnen gekoppeld worden aan klantzone

Versie 2.00

Boekhouding :- Afdruk resultaat (voorlopig zonder detail)
Facturatie : - Extra artikelcodes per artikel (onbeperkt aantal)
- Bij afdruk Genicom-etiket in artikelfiche -> aantal = voorraad

Versie 2.01

Boekhouding :- Balans & resultaat MET DETAILS is mogelijk
Facturatie : - Import artikels is mogelijk
- Export van document-detaillijnen
- Artikelfiche oproepbaar uit details (klant en/of document)
- Artikelfiche : annkoop- en verkoopcijfer in voorbereiding
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Versie 2.02

Boekhouding :- Intrastat -> bij afdruk inkomende/uitgaande handelingen :
kode intrastat + datum
Facturatie : - Artikelfiche : aankoop- en verkoopcijfer afgewerkt
- Kassa : betaling -> bedrag wordt automatisch ingevuld
- Afdruk documenten : klant en/of lev.nummer kan vermeld
worden
- Artikeltabel : vermelding van de exclusieve verkoopprijs

Versie 2.03

Boekhouding :- Raadplegen intrastat : sortering kan aangegeven worden
- Aanmaak intrastat-aangiftes : van/tot dagboek
- Afpunten originele koers
Facturatie : - Afdrukken prijslijsten : nieuwe lijst -> heov.prijzen

Versie 2.04

Facturatie :

Versie 2.05

Boekhouding :- Aut. betalingen : diversen boeking afgewerkt
- # in financieel zonder munt => neemt vanaf heden munt fin.boek
- Afdrukken rekeningstelsel

Versie 2.06

Boekhouding :- Betalingslijst met/zonder nulwaarden afdrukken
- Afdrukken klantenfiches : sortering mogelijk (naam, adres, ...)
- Afdrukken lev. fiches : IDEM

Versie 2.07

Boekhouding :- Nieuwe intrastat : verwerking van de regio (Vlaanderen,...)
Facturatie : - Klantenlijst : vekochte artikels
- Leverancierslijst : bestelde artikels

Versie 2.08

Boekhouding : - afdruk rappels : vermelding huidige datum is mogelijk
Facturatie : - Prijslijsten afdrukbaar in groter lettertype
- Ingave betalingen facturatie (tot 5 betalingen)
- Afdruk vervaldagenbalans
- Afdruk rappels
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- Groeplijsten : Verkoopcijfer, Aankoopcijfer, groeplijst
- Documentlijst : project in titel vermeld
- Historiek : BTW-listing afgewerkt
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 2.09

Boekhouding :- Ingave BTW-nummer volledig alfanumerisch
Facturatie : - Project aankoop <-> verkoop : seletie documenttype
- Foutje bij opzoeken bestellijst+NR -> gaat nu niet meer naar
laatste

Versie 2.10

Facturatie :

Versie 2.11

Boekhouding :- Foutje bij inboek # in financieel -> neemt nu juiste waarde
van de klant ipv negatief
- Foutje negatieve medecontractant bij aankopen is opgelost
- Tabelafdruk aankopen : leverancier vermelden J/N
- Tabelafdruk verkopen : klant vermelden J/N
Facturatie : - Artikeltabel : vermelding van excl. en incl. prijs

Versie 2.12

Facturatie :

- Foutje afpunten facturen in historiek (volgnummer) is opgelost

Versie 2.13

Facturatie :

- Layout documenten : vert/regio en zone toegevoegd
- Layout etiketten : IDEM
- Afdruk documenten : IDEM
- Afdruk etikettten : IDEM

Versie 2.14

Boekhouding :- Inboeken intrastat : standaard “vervoer weg” voorgesteld.
- Foutje bij aanmaak aangifte (aard=vervoer) opgelost
- BTW-aangifte : VAK 87 = medecontractant of NIET-EG
Facturatie : - Stockindeling : nullijn = voorraad 0 en besteld 0 en reserv 0
- Nieuwe lijst : beschikbare stock
- Beschikbare stock ipv voorraad in artikeltabel

Versie 2.15.1

Facturatie :

Versie 2.15.2

Boekhouding :- Afdruk resultaat -> indien verlies : VERLIES in afdruk
Facturatie : - Speciale prijzen : omschrijving artikel wordt meegegeven in
tabel.
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- Wissen doorgeboekte documenten is mogelijk
- Bij import bestellijst : vraag “Aanpassen huidige prijzen”

- Artikellijsten : lijnsprong instelbaar : 3mm of 4mm
- Groeplijsten : IDEM
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Versie 2.15.3

Boekhouding :- Aanmaak IC-diskette BTW
- Resultaat : verwerking van belastingen,voorzieningen en
belastingvrije reserves
- Tabelafdruk aankopen : vermelden tegenrekening mogelijk
- Tabelafdruk verkopen : IDEM

Versie 2.15.4

Boekhouding :- Vervaldagenbalans klanten : van/tot boekjaar mogelijk
- Vervaldagenbalans leveranciers : IDEM
- Afdruk van de centralisatie

Versie 2.15.5

Boekhouding :- Vervaldagenbalans : Foutje controle datum is opgelost
- Foutje klantenfiche->verkoop->details opgelost (dagboek,3)
- Foutje leveranciersfiche->aankoop->details opgelost (“ “ )
Facturatie : - Transportetiketten : uitleg1-4 : 25 karakters ipv 45
- Inlezen van stock via SCANPAL2
- Afdruk backorderlijst : vermelding van de stopkode
- Bij input document : controle+vermelding stopkode
- Bij input document : zoeksleutel 20 ipv 40 karakters
- Bij overzetten document : -> zoeksleutel 20 ipv 40 karakters
-> controle van de stopkode

Versie 2.15.6

Boekhouding :- BTW-aangifte : NIHIL aangifte mogelijk
Facturatie : - Foutje afdruk prijslijst frans (lettertype) is opgelost.
- Inlezen van stock via FORMULA (c:\koala.dat)

Versie 2.15.7

Facturatie :

KOALA HARD- & SOFTWARE
Demeulenaere Kris
SMISSESTRAAT 33
8820 TORHOUT

- Foutje bij overzetten B->Kassa is opgelost (stockbeheer)

TEL : 0475/44.95.77
MAIL : info@astralyx.be
BTW : BE0673.323.817
IBAN : BE92 7512 0004 1423

ASTRALYX for Windows
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Versie 3.15.1

Boekhouding :- Intrastat : uitgaande handelingen -> vervoer over de weg is
Standaardinstelling (ipv vervoer over zee)
- BTW-listing : vermelding van aantal foute BTW-nummers
+ aanduiding in rode letters in lijst
Facturatie : - Prijslijst kan afgedrukt worden met magazijn-veld
- Vermelding van datum (ipv volgnummer) is mogelijk bij
overgezette documenten (vb -> Bestelbon : 01/01/2003)
- Foutje bij afdruk backorderlijst leveranciers (van/tot jaar)
is opgelost.
- Klantenfiche : bij opvragen documenten -> kassa mogelijk
- Klantenfiche : opvragen details -> kassa mogelijk
- Bij overzetten van documenten : jaartal kan nu aangepast
worden met – of + (2 nieuwe buttons).
- Nieuwe buttons – en + bij oproepen van documenten

Versie 3.15.2

Boekhouding :- BTW-listing kan afgeprint worden in het Frans
- Speciale Programma’s ->Veranderen van boekingen :
- aanpassen dagboek
- aanpassen periode
- aanpassen boekjaar
- aanpassen volgnummer
Facturatie : - Dokumenten veranderen (volgens soort & periode) :
- aanpassen periode
- aanpassen boekjaar
- aanpassen volgnummer

Versie 3.15.3

Boekhouding :- Grafieken in klanten- en leverciersfiche
- Extra funktie : controle op ongeldige vervaldatum
Facturatie : - Grafieken in klanten- en leveranciersfiche
- Grafieken in artikel- en groepsfiche
- Extra funktie : controle op ongeldige vervaldatum
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Versie 3.15.4

Boekhouding :- BTW-listing * minumumbedrag 250 euro
* Foutje te lange velden is opgelost
- Foutje in grafiek (bij periodes met 2 cijfers ipv 3) is opgelost
Facturatie : - BTW-listing (zie boekhouding)
- Herrekenen gereserveerd is mogelijk (artikels)
- Herrekenen besteld is mogelijk (artikels)
- Rembours in klantenfiche
- Bij aanmaak transportetiket : overname rembours uit klant
- Bij aanmaak orderbon : mogelijkheid artikels van de
leverancier in te voegen in dokument

Versie 3.15.5

Boekhouding :- Foutje in grafiek (periodes 2 cijfers) volledig opgelost
- Gebruikersinstellingen per menukeuze
Facuratie:
- Foutje in grafiek (zie boekhouding)
- Afdruk stockindeling : vermelding van totalen onderaan
- Afdruk IVK-keurlijst uitgaande handelingen voor artikels
behorende tot categorie IVKxx (xx = IVK nummer)
- Nieuwe gebruikersinstellingen per menu + mogelijkheid
om in artikelbestand INKOOP/LEVERANCIERS al
dan niet af te beelden (+ artikeltabellen/prijslijst/orders)
- Foutje bij afdruk deelprijzen (vanaf prijscat.2) opgelost
- Nieuwe prijslijstafdruk : Hoev.prijzen incl. BTW

Versie 3.15.6

Boekhouding :- Afdruk intracommunautaire kwartaalaangifte -> nieuwe layout

Versie 3.15.7

Facturatie :

- Bij ingave document -> verwerking van KCB uit klantbestand
- Bij ingave document -> verwerking van zone uit klantbestand
- Afdrukken van picking list

Versie 3.15.8

Facturatie :

- Picking list Totalen : groter lettertype
Vermelden & uitrekenen verpakkingseenheid
Afdruk gedetailleerd J/N
- Afdrukken documenten : van/tot zone
- Afdrukken documenten : mogelijkheid tot afdruk met schermvoorbeeld (FILE “afdruk.fil” plaatsen in \astralyx map.
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 3.15.9

Facturatie :

Versie 3.15.10

Boekhouding :- Klantenfiche : opzoeken postkode in facturatiegegevens
- Leverenciersfiche : idem
Facturatie : - Klanten & Leveranciersfiche : zie boekhouding
- Bij overzetten documenten : Omschrijving aanpasbaar

Versie 3.15.11

Boekhouding :- Nieuwe layout BTW-listing (Nederlands & Frans)
725-N-2003 / 725-F-2003
Facturatie : - Order leveranciers : Nieuwe module ARTIKELFACTURATIE
- Documentenlijst : van/tot zone mogelijk
- Tabelafdruk documenten : van/tot zone mogelijk
- Afdruk documenten : TAB volgorde heringesteld
(verspringen van velden TAB en/of ENTER)
- Nieuwe layout BTW-listing (725-N-2003 en 725-F-2003)

Versie 3.15.12

Boekhouding :- Import klantenfiches (NIEUW)
- Import leveranciersfiches (NIEUW)
- Import rekeningstelsel (NIEUW)
- Import intrastat-goederencodes (NIEUW)
Facturatie : - Import klantenfiches (NIEUW)
- Import leveranciersfiches (NIEUW)
- Import rekeningstelsel (NIEUW)
- Import intrastat-goederencodes (NIEUW)
- Import groepen (NIEUW)
- Cijfers na komma -> nu ook bij inventarisprijs

Versie 3.15.13
Versie 3.15.14

- Artikellijst : Dagstatistiek -> van/tot zone
- Artikellijst : Verkoopcijfer -> van/tot zone
- Artikellijst : Artikels te leveren -> van/tot zone
- Foutje “blanco BTW-veld” (bij drukken ESC) -> opgelost

- Maatwerk aanpassingen
Facturatie :
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- Extra lijnspatie mogelijk bij afdrukken prijslijsten
- Module afdrukken catalogus : in voorbereiding
- Afdruk projectlijst : gebruikte materialen
- Afdruk projectlijst : geleverde prestaties
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 3.15.15

Facturatie :

Versie 3.15.16

Boekhouding :- Afdruk interne lijst van de BTW-listing (vermelding naam)
- Afdruk BTW-aangifte (625-N-2003 & 625-F-2003)

Versie 3.15.17

Facturatie :

Versie 4.15.1

Boekhouding :- Afdrukken rappels -> Schadevergoeding % met min.bedrag
-> Intresten %
-> Rappelkosten
Facturatie : - Kassabeheer -> Foutje inlezen bestelbon opgelost
-> Etiketeinde : ASCII 6 ipv 3 karakters
-> Openen lade : 5 ASCII ipv 2
-> Bij afdruk ticket -> aut. openen van de lade
- Afdrukken rappels : zie boekhouding

Versie 4.15.2

Facturatie :

- Mogelijkheid om verkooprekening in artikelfiche globaal
aan te passen volgens BTW-categorie.

Versie 4.15.3

Facturatie :

- Afdrukken document -> Vermelding veld ZONE mogelijk
- Inlezen scanpal2 : Foutlog c:\scanpal2\fout.dbf met vermelding
van NIET gevonden barcodes
- Inlezen stock (scanpal/metrologic) : Nieuwe keuzeoptie ->
Ingelezen stock / huidig+ingelezen stock OPTELLEN

Versie 4.15.4

Facturatie :

- Afpunten facturen (historiek) : direct bij ingave factuur/cn
- Nieuwe variabelen bij afdruk documenten :
 betaald1, betaald2, … betaald5
 numvorigpakket (nummer boekhoudingspakket)
 betaalwijze1, betaalwijze2, … betaalwijze5
- Nieuwe lijsten :
-> dagverkopen facturen (5 lijsten)
-> dagverkopen creditnota’s (5 lijsten)
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- Foutje in nieuwe lijsten project (zie 3.15.14) opgelost
(paginasprong verkeerd bij afdruk zonder detail)

Kassabeheer -> Ingave van de verkoper (ingever) per kasticket
Bij opvragen kassaverkopen : vermelding van de ingever
Afdruk kassalijsten : vermelding van de ingever
Afdruk individueel kasticket -> vermelding ingever
-> geen BEF vermelding meer
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 4.15.5

Facturatie :

- Koppeling met Pro-acc mogelijk
- Speciale bewerkingen klanten :
-> Boekhoudklantnr invullen vanaf nr …+1+2+3
-> klcleunik overzetten naar boekhoudklantnr

Versie 4.15.6

Facturatie :

- Maatwerk Pro-acc

Versie 4.15.7

Facturatie :

- Kassa : bij oproepen ticket kan betalingswijze aangepast
worden en ticket opnieuw afgedrukt
- Nieuwe versie doorboeken klanten naar PRO-LINK
- Nieuwe extra funkties artikels :
* Stock op Neen zetten
* Stock op Ja zetten

Versie 4.15.8

Boekhouding :- Foutje BTW kwartaalopgave Intracommunautair is
Opgelost (vermelding kwartaal/jaar)
Facturatie : - Vluggere verwerking bij afprinten van documenten
- Maatwerk 6% BTW (frisdranken)

Versie 4.15.9

Facturatie :

- Maatwerk : Uitschakelen werkbon via gebruikerskode
- Bij afdruk klanten->documentenlijst mogelijkheid om
naam personeelslid wel of niet te vermelden

Versie 4.15.10

Facturatie :

- Afdrukfout (afkapping ipv afronding) BTW-bedrag
Per BTW-regime is opgelost
- Berekening vervaldatum wordt direct uitgevoerd in
het veld datum (en veld doc_datum)
- Per gebruiker : achtergrondkleur Retour/creditnota is
instelbaar naar fel paars
- Bij overname artikel uit ander artikel -> stock op 0
- Maatwerk

Versie 4.15.11

Boekhouding :- Foutje bij aanmaken nieuwe klant (sedert 4.15.10) is
opgelost
Facturatie : - Idem
- Maatwerk koppeling Pro-link

KOALA HARD- & SOFTWARE
Demeulenaere Kris
SMISSESTRAAT 33
8820 TORHOUT

TEL : 0475/44.95.77
MAIL : info@astralyx.be
BTW : BE0673.323.817
IBAN : BE92 7512 0004 1423
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32-bit Euro-versie
Versie 4.15.12

Boekhouding :- Nieuw veld klantenfiche prospect : folder
- Afdrukken etiketten klanten : van/tot folder
Facturatie : - Foutje vervaldatum bij ingave document (4.15.10)
is opgelost
- Nieuwe mogelijkheid “voor waar en echt …..”
1) Klantenfiche /VOORWAAR in zone
2) Layout document 2 nieuwe variabelen
a) VOORWAARTEKST
b) VOORWAARBEDRAG
- Export van bestanden -> 2 nieuwe mogelijkheden :
1) spkode.dbf (extra artikelkodes)
2) spprijs.dbf (speciale prijzen)
- Nieuw veld klantenfiche prospect : folder
- Afdrukken etiketten klanten : van/tot folder
- Maatwerk

Versie 4.15.13

Boekhouding :- Ingave verkoop klant -> via klantnr (= gevolgd door nr)
- Ingave aankoop leverancier : idem
- Ingave financieel & diversen : idem
- Klantenfiche : overname omzet & btw-bedrag kan nu
ook in negatief (vb enkel creditnota’s)
Facturatie : - Ingave documenten (bestelbon, lev.bon , …) :
Klant kan ingegeven worden via klantnr
(= gevolgd door klantnr)
- Ingave orderbon : leveranciersnummer idem
- Maatwerk

Versie 4.15.14

Facturatie :
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- Fout in artikelfiche : artikelfoto’s is opgelost
- Afdrukken van artikelfoto’s in artikeletiket
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 4.16.15

LET OP : DATABASE RELEASE 16 (op alle toestellen updaten)
Boekhouding :- Barcode in leveranciersfiche
- Barcode in klantenfiche
- Opzoeken bij ingave aankopen via barcode (=+nr)
- Idem bij ingave verkopen
- Idem bij ingave financieel
- Idem bij ingave diversen
- Zoekt bij =+nr eerst op barcode, daarna op nummer
- Export klanten & leveranciers : barcode
- Import klanten & leveranciers : barcode
- Bij opzoeken in klanten/levarcierstabel : barcode
Facturatie : - Klanten & leveranciers : barcode (zie boekhouding)
- Bij ingave document : barcode
- Bij ingave kassa : in artikelveld “–“ gevolg door ENTER
=> hoeveelheid wordt -1
- Idem bij ingave document
- Maatwerk

Versie 4.16.16

Facturatie :

- Speciale bewerkingen artikels -> controle winstmarge
- Bij inboeken van documenten : controle klant actief
ja/neen -> bij neen : melding
- Bij inlezen van stock via scanpal2 : controle op extra
barcodes
- Nieuwe functie bij inlezen stock : controle barcodes
met scanpal2
- Foto’s zitten vanaf heden in submap FOTO in dxxx
- Artikellijst per leverancier
- Beep indien bij ingave kassa bedrag = 0 na inlezen van
de barcode
- Maatwerk

Versie 4.16.17

Facturatie :

- Afdrukken foto’s vanuit dokument : foutje opgelost
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 5.16.1

Facturatie :

Versie 5.17.2

LET OP : DATABASE RELEASE 17 (op alle toestellen updaten)
Boekhouding :- Klantenfiche : extra velden info01 -> info20
- Leveranciersfiche : IDEM
- Afdruk etiketten : vermelding van deze velden
Facturatie : - Klantenfiche : extra velden info01 -> info20
- Leveranciersfiche : IDEM
- Afdruk artikel-etiketten: velden a2van,a3van,a4van
- Afdruk etiketten : vermelding extra velden
- Afdruk documenten : vermelding extra velden
- Maatwerk Lotus

Versie 5.17.3

Boekhouding :- Afdrukken van landkode in dokumenten & etiketten
Facturatie : - Foutje bij underline-afprint in dokument is opgelost
- Afdrukken van landkode in dokumenten & etiketten

Versie 5.18.4

LET OP : DATABASE RELEASE 18 (op alle toestellen updaten)
Boekhouding :- Sturing Dymo-printers
Facturatie : - Sturing Dymo-printers
- Nieuwe lijsten :
* Stocklijst volgens magazijn
* Beschikbare stock volgens magazijn
* Inventarislijst volgens magazijn
- Spaarpunten in artikelfiche
- Documentlayout + afdruk : nieuwe criteria
* Staand/liggend
* Aantal kolommen
* Kolomsprong
* Spaarpunten
- Maatwerk

Versie 5.18.5

Facturatie :
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- Nieuw menu : opzoeken artikels via barcode
(Voor vluggere stockopname)

- Afdrukken spaarpunten per factuurlijn
- Afdrukken totaal-spaarpunten einde factuur
- Maatwerk
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 5.19.6

LET OP : DATABASE RELEASE 19 (op alle toestellen updaten)
Facturatie : - Nieuw systeem van spaarpunten in document
- Spaarkaart in klantenfiche

Versie 5.19.7

Facturatie :

- Vanuit kassa kunnen geen artikels gecreeerd worden
- Maatwerk
- Oproepen klantenfiche vanuit document (speciaal)
- Spaarpunten oproepen in klantenfiche

Versie 5.19.8

Facturatie :

- Doorboeken naar Expert/M nieuwe module aanmaak file

Versie 6.19.1

Boekhouding :- Filter in klantenbestand -> ook op info01 en info02
- Filter in leveranciers -> ook op info01 en info02
Facturatie : - Filter in klantenbestand -> ook op info01 en info02
- Filter in leveranciers -> ook op info01 en info02
- Artikels -> zoeken+sorteren op magazijn
- Spaarpunten in klantenfiche : vluggere verwerking

Versie 6.19.2

Facturatie :

- Afdrukken lijst spaarpunten per klant van/tot datum
- Nieuwe regeling RECUPEL : enkel op BE klanten
- Afdrukken lijst “speciale prijzen per klant”

Versie 6.19.3

Facturatie :

- Klantenkaart in kassabeheer (invullen + oproepen)
- Afdrukken klantenkaart (vanuit klant/kassa)

Versie 6.19.4

Facturatie :

- Stocklijst volgens groep
- Beschikbare stock volgens groep
- Inventaris volgens groep

Versie 6.19.5

Boekhouding :- Export klanten via recnr + uitsluiten tot 3 records (*)
- Export leveranciers IDEM (*)
- Aanmaken blanco klanten (*)
- Aanmaken blanco leveranciers (*)
- Nieuwe BTW-listing zonder ‘.’ in BTW-nummer
(*) enkel als supervisor-gebruiker
Facturatie : - IDEM
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 6.19.6

Boekhouding : - Tabelafdruk aankopen -> verkorte afdruk mogelijk
met groter lettertype
- Tabelafdruk verkopen -> IDEM

Versie 6.19.7

Facturatie :

- Mogelijkheid om artikelprijzen niet af te drukken
op leveringsbon/retourbon -> instelbaar per
klantenfiche

Versie 6.19.8

Facturatie :

- Geen korting meer mogelijk op RECUPEL
- Koppeling naar ABX-link : export/import klanten

Versie 6.19.9

!!! LET OP : na update, ga naar speciale programma’s,
en voer module “aanpassen BTW-nummer 0xxx.xxx.xxx” uit.
DIT MOET PER DOSSIER uitgevoerd worden !!!
Boekhouding :- Nieuw BTW-nummer 0xxx.xxx.xxx
klanten, leveranciers, dossiers
Facturatie : - zie boekhouding

Versie 7.19.1

Boekhouding :- Klantentabel -> mogelijkheid om etiket af te drukken
van de geselecteerde klant
- Leverancierstabel -> mog. om etiket af te drukken van
de geselecteerde leverancier
Facturatie : - Klanten en leverancierstabel -> zie boekhouding
- Spec. prijzen -> wissen van “voor datum”
- Spec. prijzen -> prijsaanpassing + datumaanpassing
voor klant <-> artikel
- Spec. prijzen -> bij creatie en klant is al geselecteerd,
wordt deze klant voorgesteld
- Artikelfiche : ALT-V = voorraad
- Dossiergegevens : leveringsadres in detaillijnen factuur
is mogelijk indien lev. adres <-> facturatieadres
- Factuur : eventueel vermelding leveringsadres

Versie 7.19.2

Boekhouding :- BTW-listing -> BTW-nummer zonder ‘.’ vanaf pag.2
Facturatie : - Idem

KOALA HARD- & SOFTWARE
Demeulenaere Kris
SMISSESTRAAT 33
8820 TORHOUT

TEL : 0475/44.95.77
MAIL : info@astralyx.be
BTW : BE0673.323.817
IBAN : BE92 7512 0004 1423

ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 7.19.3

Boekhouding :- BTW aangifte -> nieuwe layout 625-N-2007 en
625-F-2007
- BTW listing -> nieuwe layout 725-N-2007 en
725-F-2007
- BTW kwartaalaangifte intracommunautair -> nieuwe
layout 723-N-2007 en 723-F-2007
Facturatie : - BTW listing -> nieuwe layout 725-N-2007 en
725-F-2007

Versie 7.19.4

Boekhouding :- Printerconfiguratie via extra funkties (lengte,breedte)
- BTW-aangifte, BTW-listing en BTW-kwartaalopgave IC
-> indien printerhoogte < 278mm (met 1cm marge)
wordt de marge op 0 gezet (probleem anders bij
HP-printers)
Facturatie : - zie Boekhouding

Versie 7.19.5

Facturatie :

- kassabeheer -> nieuwe module tegoedbon (…%)
bij volgende aankoop
- Artikels kunnen opnieuw via barcode worden opgezocht
in de artikeltabel
- Foutje in “artikel opzoeken via barcode” is opgelost

Versie 7.19.6

Facturatie :

- Foutje bij doorboeken meerdere leveringsbons (auto en
selectie) opgelost. Vraagt niet meer naar betaling.
Nieuwe werking selectie (met + of dubbelklik)
- Nieuwe module overzetten leveringsbons -> facturen via
selectiescherm (met + toets of dubbelklik)
- Nieuwe module overzetten werkbons -> facturen via
selectiescherm (met + toets of dubbelklik)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 7.20.7

LET OP : DATABASE RELEASE 20 (op alle toestellen updaten)
Boekhouding :- nieuwe module “buiten BTW”
- centralisatierekening : “buiten BTW” vervangt “BTW
buitenland”
- klantenfiche -> verkopen : vermelding “buiten BTW”
- doorboeken naar boekhouding : vluggere verwerking
- ingave aankopen : vermelding “buiten BTW”
- ingave verkopen : vermelding “buiten BTW”
- tabelafdruk aankopen : nieuwe layout (landscape)
+ groter letterype + vermelding “buiten BTW”
- tabelafdruk verkopen : nieuwe layout (landscape)
+ groter letterype + vermelding “buiten BTW”
Facturatie : - nieuwe module “buiten BTW”
- centralisatierekening : “buiten BTW” vervangt “BTW
buitenland”
- klantenfiche -> documenten : vermelding “buiten BTW”
- artikelfiche : nieuwe BTW-code “99” = buiten BTW
- ingave document : BTW-code “99” mogelijk
- ingave orderbon : BTW-code “99” mogelijk
- ingave kassa : BTW-code “99” mogelijk
- kassalijsten : vermelding “buiten BTW”
- kassafiche -> dagverkopen : vermelding “buiten BTW”
- bij doorboeken kassa : buiten-BTW rek.nr wordt uit
centralisatie genomen.
- doorboeken naar boekhouding : vluggere verwerking
- afdrukken document : vermelding van “buiten BTW”
- in nieuwe modules -> overzetten via selectie (7.19.6)
vermelding “ogenblik geduld, inlezen documenten”
- tabel documenten : vermelding “buiten BTW”

Versie 7.20.8

Facturatie :
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- foutje bij uitrekenen document (indien inclusief-ingave)
bij BTW-code 99 is opgelost
- nieuwe module in orderbon : via speciaal-knop ->
auto-aanmaak orderbon (voor deze leverancier)
- nieuwe module : “auto aanmaak orderbons alle leveranciers” in menu facturatie->orderbon leverancier
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 7.20.9

Facturatie :

- via spec.programma’s, extra functies -> gemiddelde
min. stock berekening (Leveringsbon/Factuur)

Versie 7.20.10

Facturatie :

- inlezen metrologic scanpal2 in documenten
- inlezen metrologic scanpal2 in kassa
- inlezen metrologic scanpal2 in orders

Versie 7.20.11

Boekhouding :- file “nietmaak.fil” in dossier indien geen controle
moet worden uitgevoerd of de files reeds
bestaan (vluggere opstart)
Facturatie : - speciale bewerkingen artikels -> nieuwe module :
code -> barcode (zonder spaties en sp.tekens)
- file “nietmaak.fil” in dossier indien geen controle
moet worden uitgevoerd of de files reeds
bestaan (vluggere opstart)

Versie 7.20.12

Boekhouding :- layout rappels : vermelding “REMBOURS” mogelijk
- layout etiketten : idem
Facturatie : - layout rappels : vermelding REMBOURS mogelijk
- layout etiketten : idem
- layout documenten : idem
- nieuwe module bij artikels : “Aanpassen artikelprijzen”
- nieuwe module artikels : “Uitgebreide verkoopstatistiek”
- fout in lijst “Klanten -> verkochte artikels” is opgelost
- fout in lijst “Leveranciers -> bestelde artikels” is opgelost
- “overzetten leveringsbons->facturen met selectie”
-> vermelding lev.adres in details indien f-adres
verschillend is van leveringsadres
- “overzetten werkbons -> facturen met selectie”
-> IDEM zoals hierboven
- Dossiergegevens “vermelden leveringsadres” is nu
gekoppeld aan overzetten documenten -> F/C
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ASTRALYX for Windows
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Versie 7.20.13

Boekhouding :- E4U-importmodule is niet meer verkrijgbaar
- ODBC importmodule is in voorbereiding
Facturatie : - vluggere verwerking documenten
- exportmodule EXPERT/M is niet meer verkrijgbaar
- nieuwe verwerking afdrukken documenten en etiketten
als voorbereiding op afdruk EAN-codes
- achtergrondkleur bij ingave creditnota en retourbon is
paars ipv grijs
- bij afdrukken documenten -> altijd schermvoorbeeld
- nieuwe artikellijst : “gewiste artikels (met historiek)”
- bij doorboeken naar F wordt de betaling gevraagd indien
de module historiek in gebruik is.
- maatwerk

Versie 7.20.14

Facturatie :

- maatwerk firma Quax nv

Versie 7.20.15

Facturatie :

- maatwerk firma Quax nv

Versie 8.116.1

ZIE VOLGENDE PAGINA
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 8.116.1 (opgemaakt in Windev 7.5)
Compleet nieuwe Database met veel snellere verwerking (opgemaakt in Windev 7.5)
!!! OP ALLE TOESTELLEN UPDATE UITVOEREN NA NEMEN VAN EEN BACKUP !!!
Nieuwe Interface en schermresolutie : 1024x768 ipv 800x600.
Iedere tabel kan geëxporteerd worden naar Excel, Word en XML via rechtermuisknop.
In iedere tabel kunnen de velden vastgeklikt worden en/of van grootte aangepast.
Nieuwe module : afdruk van EAN8, EAN13, CODE39 en CODE39T barcodes in de etiketten.
Volledig nieuwe werking “Nazicht bestanden”.
Nieuwe Interface bij afdrukken.
Copieren van prijsklasse naar prijsklasse (via spec.programma’s, extra funkties).
Copieren speciale prijzen van prijsklasse naar prijsklasse (via spec.programma’s, extra funkties).
Aanpassen speciale prijzen met een % (cfr artikels).
Vernieuwde klantenfiche met rechtstreeks toegang tot internet (www) en e-mail.
Vernieuwde leveranciersfiche met rechtstreeks toegang tot internet (www) en e-mail.
Documentdetails exporteren naar excel file (ipv DBF-file)
Rembours (Ja/Neen en PREPAY (nieuw)).
Vermelding REMBOURS op backorderlijst.
Vermelding PREPAY op backorderlijst.
Ingave artikeletiket : NIEUW –> INPUT01 …. INPUT10 voor variabele input bij afdrukken etiket.
Oproepen INTERVAT vanuit BTW-aangifte.

Versie 8.116.2
Foutje cijfers na de komma (meer dan 2) in dokumenten is opgelost

Versie 8.116.3
Maatwerk ABX
Documenten weer rechtstreeks naar printer afdrukbaar (zonder preview), tenzij afdruk.fil in astralyx
aanwezig is.
Bij overzetten documenten -> Cancel komt voor OK.
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 8.116.4
Fout bij afpunten van klanten en/of leveranciers in financieel en diversen (verkeerd nummer bij
omschrijving) is opgelost.
Fout in leveranciersfiche (postcode error) is opgelost.

Versie 8.116.5 (opgemaakt in Windev 11)
Nieuwe opstart van Astralyx.
Nieuwe mogelijkheden in tabellen (via rechter muisknop) + icoon rechts bovenaan in tabel.
Vluggere verwerking van database-gegevens.
Niet actieve vensters worden donker.
Vernieuwde afdrukmodule.
Bij overzetten van documenten -> extra vraag : Documenten overzetten ? JA/NEE
Bij doorboeken naar boekhouding -> extra vraag : Documenten doorboeken ? JA/NEE

Versie 8.116.6
Foutje bij afdrukken van ‘Pictures’ uit dokumenten, etiketten en rappels is opgelost.

Versie 8.116.7
Nieuwe verwerking afdrukken prijslijst (ASTRALYX preview)
Bij afdrukken laadlijst wordt de printer gevraagd + nieuwe verwerking afdruk (ASTRALYX preview).
Nieuwe verwerking afdrukken dagboeken (boekhouding) (ASTRALYX preview).
Watermerk voorlopig verwijderd uit de lijsten (titel, prijslijst dr_hoofd, prijsvanh dr_hoofd)

KOALA HARD- & SOFTWARE
Demeulenaere Kris
SMISSESTRAAT 33
8820 TORHOUT

TEL : 0475/44.95.77
MAIL : info@astralyx.be
BTW : BE0673.323.817
IBAN : BE92 7512 0004 1423

ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 8.116.8
Knop artikellevering terug zichtbaar.
Kleinere exe-file + aparte library “astralyx.wdl”
Rechtstreekse koppeling naar rapportgenerator (via ?)
“Dead code” verwijderd.
Automatische reindex is uitgeschakeld.
Afdrukken documenten -> itruetype is ingeschakeld
Niet actieve schermen -> geen kleurverandering meer (vluggere verwerking)

Versie 8.116.9
variabele h.autoindexing = 0 gezet
Alle errors automatisch
Afdruk lijsten en documenten : nieuwe verwerking met iprintzone ipv iprint
(uitgezonderd alle BTW-documenten)

Versie 8.116.10
Foutje in backorderlijst (bedrag in detail werd niet afgedrukt) is opgelost.
Alle afdrukken -> iparameter VOOR iconfigure geplaatst !!!!
Speciale programma’s -> printerconfiguratie : voert nu ook een iraz() uit (RESET parameters).
Artikelfiche : barcodevoorbeeld (EAN13, EAN8 en CODE39) met aut. berekening controledigit EAN
Tabel orderbons leveranciers : + en – knop toegevoegd om van jaar te veranderen
Detail orderbon : speciale programma’s -> import dokument mogelijk (overname ander order).

Versie 8.116.11
Foutje bij afdrukken artikeletiketten uit artikeltabel is opgelost
Transportetiketten : omschrijving 1 tot 4 kan nu ook afgedrukt worden (omschr_1,… omschr_4)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 8.116.12
Wissen “niet-actieve artikels” via speciale programma’s -> speciale bewerkingen artikels
Nieuwe werking RAPPELS

automatische selectie rappelbrief als standaard
ingesteld

nalatigheidsintresten + schadevergoeding per
rappelbrief (JA/NEE)

rappelkosten per brief instelbaar
Nazicht bestanden -> 2 nieuwe knoppen : selecteer niets / selecteer alles
Menu-toegang per gebruiker is nagezien
Speciale programma’s -> export naar Excel : klanten, leveranciers, artikels, groepen
Speciale programma’s -> import van Excel : artikels, groepen

Versie 8.116.13
Fout in klantenfiche (hulp bovenaan kon veranderd worden) is opgelost.
Fout in leveranciersfiche (hulp bovenaan kon veranderd worden) is opgelost.
Import klanten van Excel (zonder infoblad)
Import leveranciers van Excel (zonder infoblad)
Foutje import artikels van Excel (infoblad verkeerde CR) : wordt nu geïmporteerd zonder infoblad
Foutje export leveranciers naar Excel is opgelost (infoblad, twnaam)
Alle errors opnieuw manueel (was tijdelijk veranderd vanaf versie 8.116.9)

Versie 8.116.14
Bij iedere afdruk -> reset naar standaardprinter
Maatwerk Vanhauwaert : prijslijsten naar Excel

Versie 8.116.15
Foutje in lijst “beschikbare stock volgens groep” is opgelost.
Foutje in lijst “inventaris volgens groep” is opgelost.
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 8.116.16
Nieuwe prijslijsten -> met Export naar Excel, Word, PDF, Email, XML, HTML, ….
Afdrukken aankopen, verkopen, financieel en diversen : volledig vernieuwd + Export
Tabelafdrukken aankopen en verkopen : volledig vernieuwd + export

Versie 8.116.17
Afdrukken centralisatie : volledig vernieuwd + export
Afdrukken investeringen : volledig vernieuwd + export
Afdrukken boekhoudcijfers klanten (oude lijst): foutje subtotaal klant debet (niet zichtbaar) is opgelost
Afdrukken boekhoudcijfers klanten : volledig vernieuwd + export
Kassabeheer : afdrukken van ticket en/of openen van lade -> code 30 toegevoegd (aanmaak van file met
de naam “c:\kassaticket\kassaticket.koa” en verwerking van “c:\kassaticket\kassaticket.bat”) om bvb
een gedeelde netwerkprinter op LPTx-poort aan te sturen (instelbaar in .BAT-file)
Kassalade gaat NIET meer automatisch open na het printen van een ticket (moet met F12 gebeuren).

Versie 8.117.18 (LET OP : NIEUWE DATABASE RELEASE)
Afdrukken boekhoudcijfers klanten : vermelding van saldo + volgnummer ‘links uitgelijnd’
Afdrukken boekhoudcijfers leveranciers : volledig vernieuwd + export
Afdrukken omzetcijfers klanten boekhouding : volledig vernieuwd + export
Afdrukken omzetcijfers klanten facturatie : volledig vernieuwd + export
Afdrukken omzetcijfers leveranciers boekhouding : volledig vernieuwd + export
Afdrukken omzetcijfers leveranciers facturatie : volledig vernieuwd + export
Afdrukken klanten : volledig vernieuwd + export (+ nieuwe sortering ‘postcode+straat’)
Afdrukken leveranciers : volledig vernieuwd + export (+ nieuwe sort. ‘postcode+straat’)
Afdrukken vervaldagenbalans klanten boekhouding : volledig vernieuwd + export
Afdrukken vervaldagenbalans klanten facturatie (historiek) : volledig vernieuwd + export
Afdrukken vervaldagenbalans leveranciers : volledig vernieuwd + export
Foutje klantenfiche, leveranciersfiche, artikelfiche in franse layout (images) is opgelost
Puntensysteem artikels nu ook in kassabeheer
Nieuwe optie-module : Serienummers en lotnummers (documenten, kassa en artikelfiche)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 8.117.19
Foutje bij afdrukken prijslijsten (hoeveelheidsprijzen) is opgelost

Versie 8.117.20
BTW kwartaalopgave intracommunautair : nieuwe module XML
BTW-listing : nieuwe module XML
BTW-aangifte : nieuwe module XML
Maatwerk firma Quax
Foutje bij afdruk tabel verkopen (titel was “aankopen”) is opgelost.

Versie 8.117.21
Foutje XML BTW-aangifte is opgelost (terugbetaling/betaalformulieren was omgewisseld)

Versie 9.117.1
Uitzondering in balans : rekening 409000 mag negatief op debetkant

Versie 9.118.2 (LET OP : NIEUWE DATABASE RELEASE)
Nieuwe optie-module beschikbaar : voorziene prijzen

Versie 9.118.3
Per gebruiker instelbaar : voorraad/reserv/besteld al dan niet toegankelijk
Maatwerk : bij overzetten document -> kolom beschikbaar bijgevoegd (naast voorraad)
Prijslijsten : vermelding excl. en incl. boven kolommen
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 9.118.4
Maatwerk : via speciale programma’s : wissen oude klanten/leveranciers van/tot nummer
Bij inboeken financieel (klant 400000) : bij naam ++ neemt laatste klant over.
Bij inboeken financieel (leverancier 440000) : bij naam ++ neemst laatste leverancier over.
Bij inboeken diversen (klant 400000) : bij naam ++ neemt laatste klant over.
Bij inboeken diversen (leverancier 440000) : bij naam ++ neemst laatste leverancier over.

Versie 9.118.5
Fout in bedrag disconto (4 cijfers na komma intern) is opgelost.
Wissen oude klanten/leveranciers uitgeschakeld
Speciale bewerkingen documenten -> controle KCB (om foutje in KCB berekening op te lossen)

Versie 9.118.6
Speciale programma’s / extra funkties artikels -> inlezen oud scanpal2 bestand

Versie 9.118.7
Maatwerk

Versie 9.118.8
Import document.xls (import-map) in klantendocumenten en orderbons.
-> Structuur van XLS-file : veld A1 = hoev / veld B1 = code (of volledige document-structuur)
kolom A = hoev / kolom B = artikelcode
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 9.118.9
Maatwerk

Versie 9.118.10
Exportmodule -> fakdet : serienr1 wordt nu ook geëxporteerd
-> orddet : idem
Artikellijsten : 2 nieuwe lijsten
- serienr/lotnr verkoop
- serienr/lotnr aankoop

Versie 9.118.11
Nieuwe module verkrijgbaar : Attest 6% BTW (bouw)

Versie 9.118.12
Import excel-document : foutje indien geen serienr -> opgelost
Opstarten astralyx met opstartcommando’s (macro’s) :
/gebruiker=”XXX”
/paswoord=”XXXXXXXXXX”
/dossier=”D9999”
/opstart=”XXXXXXXX….XXX”
/opstart=”EXPORTDBF” -> voert export uit en sluit af
/opstart=”NAZICHTNORMAAL” -> voert nazicht bestanden uit en sluit af

Versie 9.118.13
Maatwerk
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 10.118.1
Leveranciersfiche : BTW-regime extra mogelijkheid -> Invoer EU dienst (88)
Ingave aankopen -> nieuwe ingave met beveiliging + vak 88 dienst
Bekijken aankopen vanuit leveranciersfiche : foutje btw-regime is opgelost
Klantenfiche : BTW-regime extra mogelijkheid -> Uitvoer EU dienst (44)
Ingave verkopen -> nieuwe ingave met beveiliging + vak 44 dienst
Bekijken verkopen vanuit klantenfiche : foutje btw-regime is opgelost
Ingave documenten (facturatie) : Uitvoer EU dienst (vak 44) is voorzien.
BTW-aangifte : Vak 44 & 88 zijn klaar voor gebruik.
Aangepaste XML bestanden in volgende versie (vanaf 05/02/2010)

Versie 10.118.2
Nieuwe schermen BTW-aangifte, BTW-listing, BTW IC-aangifte
BTW aangifte :
- nieuw XML bestand (compatibel met intervat versie 5.1.x & 5.2.x)
- aangifte op papier verwijderd
- nieuwe interne afdruk
BTW listing :
- nieuw XML bestand (compatibel met intervat versie 5.1.x & 5.2.x)
- aangifte op papier verwijderd
- nieuwe interne afdruk
BTW IC aangifte :
- nieuw XML bestand (compatibel met intervat versie 5.1.x & 5.2.x)
- aangifte op papier verwijderd
- maandelijkse / kwartaal-aangifte kan gekozen worden
- nieuwe interne afdruk
Tabel aankopen :
- vermelding bij totaal : vak 86 & vak 88 (EU-goederen en EU-diensten)
- vermelding van L (EU-goederen) en S (EU-diensten) in detaillijnen
Tabel verkopen :
- vermelding van L (EU-goederen) en S (EU-diensten) in detaillijnen
- vermelding bij totaal : L (EU-goederen) en S (EU-diensten)
Nieuwe Intervat XML-bestanden mogen pas gebruikt worden vanaf 05/02/2010 (intervat 5.1.x) !

Versie 10.118.3
Maatwerk
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 10.118.4
Nieuwe extra keuze bij afdrukken rappels (automatisch systeem) -> aanduiden welke brieven moeten
afgedrukt worden.

Versie 10.118.5
Nieuwe module webshop geïntegreerd in Astralyx
Nieuwe menukeuze : Mail klanten (via exportbestand mailklanten.txt)

Versie 10.118.6
maatwerk

Versie 10.118.7
maatwerk

Versie 10.118.8
Ingave documenten kan ingesteld worden zoals ingave kasticket (hoev = 1 en cursor wacht op veld
code). Deze instelling kan per gebruiker gebeuren.

Versie 10.118.9
Bij aanmaak webshopbestanden : nieuwe release
Instellen kassa : kassacode kan niet meer aangepast worden
Bij verwijderen kassa : tekst aangepast in “wissen kassa” ipv “delete record”
Maatwerk
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 10.118.10
Maatwerk

Versie 10.118.11
Maatwerk

Versie 10.120.12 (LET OP : Nieuwe database release)
!! NIEUWE DATABASE RELEASE !!
Dossiergegevens nieuwe data : FTP instellingen voor webshop
Artikelfiche : - vermelden webshop J/N
- Webshop ingave omschrijving : meerdere lijnen per taal
Export/Import DBF artikels : nieuwe structuur
Export/Import XLS artikels : nieuwe structuur
Overzetten van artikels en groepen naar webshop via FTP-protocol.

Versie 10.120.13
Webshop -> doorseinen van de foto’s
Tabel artikels : - verpakking, verbruikersprijs, fotonaam en actief werd toegevoegd
- niet actieve artikels staan doorstreept
Maatwerk : aanmaak bestand intrastat -> 19MMYYYY.SDF & 29MMYYYY.SDF

Versie 10.120.14
Afdrukken rappel vanuit klantenfiche mogelijk
Maatwerk : voorziene prijzen -> aanpassen prijzen met %
Maatwerk : speciale prijzen -> % in prijsklasse 5 (=netto/bruto van prijsklasse 1)
Nieuwe module beschikbaar : Reports and Queries
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Maatwerk : speciale prijzen -> prijsklasse copiëren extra selectie -> van klantnr /tot klantnr

Vers

ie 11.120.1

Copieren prijzen van prijsklasse naar prijsklasse : nu met extra selectie (prijzen of voorziene prijzen)

Versie 11.120.2
Foutje in artikelfiche (versie 11.120.1) is opgelost.

Versie 11.120.3
Tabel klanten : niet actieve klanten zijn doorstreept
Tabel leveranciers : niet actieve leveranciers zijn doorstreept

Versie 11.121.4 (LET OP : Nieuwe database release)
Artikelfiche : omschrijving artikel per leverancier mogelijk (zie tabblad leverancier)
Artikelfiche : bij creatie nieuw artikel –> vraag “overname uit ander artikel” is verwijderd omdat
dit al verwerkt zit in “copie->nieuw”
Groepsfiche : volledig uitgebreid met foto’s, webshop, …
Artikelfiche : nieuwe layout
Foutje opgelost : aanpassen voorziene prijzen -> alle prijsklasses toegankelijk

Versie 11.122.5 (LET OP : Nieuwe database release)
Artikelfiche : nieuwe optionele modules -> Koppeling naar externe documenten, PDF en video’s
Klantenfiche : nieuwe layout + IBAN, BIC en SEPA-domiciliering
Leveranciersfiche : nieuwe layout + IBAN en BIC
Dossiergegevens : IBAN en BIC
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 11.122.6
Etiketten -> Nieuwe knop : Copie -> Nieuw
Indien stopkode van klant actief is : bij melding verschijnt nu ook infoblad
Transportetiketten kunnen worden opgeroepen vanuit de klantenfiche.
Palletaantal : 5 cijfers ipv 3
Export/Import artikels (XLS-formaat) : nieuwe indeling (alle velden)
Export/Import groepen (XLS-formaat) : nieuwe indeling (alle velden)
Export/Import klanten (XLS-formaat) : nieuwe indeling (alle velden)
Export/Import leveranciers (XLS-formaat) : nieuwe indeling (alle velden)
Export/Import artmedia (XLS-formaat) : NIEUW

Versie 11.122.7
Nieuwe export/import art_catalogus en artikel (minder dan 256 kolommen)
Maatwerk : werkbon overzetten naar bestelbon
Toegang menu webshop : fout opgelost
Nieuwe menukeuze artikels : gemiddelde min.stock berekenen

Versie 11.123.8 (LET OP : Nieuwe database release)
Speciale prijzen kunnen opgeroepen worden vanuit de klantenfiche
Bij afdruk rappel vanuit klantenfiche : na afdruk kom je in subblad van internet/mail
Maatwerk Quax : rappelbrief altijd 1
Maatwerk Quax : *SP* wordt vermeld bij speciale prijs in documenten
Artikelfiche : nieuw veld -> bestellijstnr (voor samengestelde artikels)
Nieuwe optionele module verkrijgbaar : samengestelde artikels (koppeling via bestellijst)
Nieuw veld bij export en import artikels (Excel) : bestellijstnr
Nazicht bestanden : artmedia werd toegevoegd
Foutje layout documenten (rappels) is opgelost
Layout documenten -> nieuwe velden : week (optioneel) en foto1, foto2, … foto10
Afdrukken dokumenten : foto1, foto2, …. foto10 kan mee afgedrukt worden
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 11.125.9 (LET OP : nieuwe database release)
Nieuwe database : V24 & V25
Foutje toegankelijkheid optie “samengestelde artikels“ is opgelost
Foutje samengesteld artikel (enkel Quax) is opgelost
Maatwerk Quax : *SP* is veranderd in –
Bij inlezen bestellijst -> huidige prijs berekenen staat op “Nee” ipv “Ja”
Nieuwe optionele module : planning
+ verwerking week (planning) in aanmaak document
+ lijst artikels -> planning verkoop
+ lijst artikels -> planning aankoop
Nieuwe schermlayout bij aanmaak en/of wijzigen van een document
Maatwerk : bij ingave document kan interne info worden ingegeven door de omschrijving met // te laten
beginnen. Deze info wordt bij afdruk document niet weergegeven.
Nieuwe selectie (van klantnr / tot klantnr) bij volgende klantenlijsten :
- documentenlijst
- backorderlijst
- verkochte artikels
- spaarpunten
- speciale prijzen
Nieuwe module verkrijgbaar : Rapporten en lijsten in alle menu’s + koppelen aan .wde report
Nazicht bestanden : rapquery toegevoegd

Versie 11.125.10
Afdrukken laadlijst -> vernieuwde layout (langere omschrijving + vermelding leveringsbonnr.)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 11.126.11 (LET OP : nieuwe database release)
Nieuwe database : V26
Layout documenten : detaillijnen -> 2 nieuwe velden : lev.artikelcode & lev.artikelomschr.
Afdruk orders : Lev.artikelcode en Lev.artikelomschrijving kunnen afgedrukt worden
Klantenfiche : blad prospect -> info1 .. info20 andere layout
Leveranciersfiche : blad prospect -> info1 .. info20 andere layout
Layout documenten : 5 layouts per document/per taal
Export klanten : nieuw veld -> dok_layout
Export leveranciers : nieuw veld -> dok_layout
Klantenfiche : nieuw veld -> afdruk-layout document
Leveranciersfiche : nieuw veld -> afdruk-layout order
Foutje bij verkeerde afdruk order (taal) is opgelost

Versie 11.126.12
Bij ingave document -> speciale programma’s : nieuwe module -> “invoegen bestellijst na de huidige
lijn en in de taal van de klant”
Bij samengestelde artikels -> automatische aanpassing van de bestellijst in de taal van de klant
Artikelfiche -> logistiek : veld kubiek -> 3 cijfers na de komma (ipv 2)
Export en Import artikels (excel) : kubiek -> 3 cijfers na de komma (ipv 2)
Afdrukken artikeletiketten : kubiek -> 3 cijfers na de komma (ipv 2)

Versie 11.126.13
Rapport kan gekoppeld worden aan een documentlayout (“Reports and Queries” module nodig)
Nieuwe layout laadlijst (levbonnr staat nu bovenaan)
Fout in tekst “oude voorziene prijzen op nul zetten is bezig” is aangepast
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 11.126.14
Foutje export artikels (veld besteld was verkeerd) is opgelost
Export excel (artikels,groepen,klant, …) : inhoud velden kan niet meer aangepast worden
Maatwerk : koppeling software “Computer Solutions” -> vervaldatum komt nu ook door

Versie 11.126.15
Maatwerk

Versie 11.126.16
Maatwerk Quax : info-velden klantenfiche nieuwe naam
Picking list : Aantal + artikelcode (ipv artikelcode + aantal)
Afdruk stocklijst : selectie leverancier mogelijk
Afdruk inventarislijst : selectie leverancier mogelijk
Afdruk beschikbare stock : selectie leverancier mogelijk
Afdruk stockindeling : selectie leverancier mogelijk
Afdruk backorderlijst : nieuwe selectie -> van/tot postcode

Versie 11.126.17
Nieuwe module vanuit klantenfiche : Rappel -> PDF -> Mail
Deze PDF-rappels worden opgeslagen in submap \RAPPEL met naam R_xxx_YYYYMMDD
xxx = klantnummer / YYYYMMDD = datum (jaar+maand+dag)
Vervaldagenbalans klanten : vermelding “REMB” indien klant rembours ‘ja’ staat. en “PREPAY” als
klant op prepay staat.
Klantenfiche -> blad facturatie nieuwe layout veld “Facturatie-klant”
Klantenfiche -> nieuwe knop -> oproepen en aanpassen klantenfiche “Facturatie-klant”
Nieuwe artikellijst : Uitgebreide verkoopstatistiek volgens groep
Backorderlijst klanten : Taalkeuze “FRANS” -> hoofding staat nu ook in Franse taal
Uitgebreide verkoopstatistiek artikels -> ook afdrukbaar met Franse hoofding & Franse omschrijving
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 11.126.18
Nieuwe indeling artikelbestand webshop WEBLYX (nieuw veld toegevoegd : punten)
Nieuw tabblad klantenfiche : webshop
“Assisted input” uitgeschakeld
Foutje klantenfiche knop “oproepen facturatie-klant” -> zit niet meer in TAB verwerking

Versie 11.126.19
Foutje in vertaling backorderlijst is aangepast
Foutje in vertaling verkoopstatistieken is aangepast
fa_tab en oo_tab -> Verander (alt-v uitgeschakeld) -> ALT-V werkt enkel nog op volgnummer
Ingave dokument
-> nieuwe knop “Logistieke totalen” + vernieuwde layout
-> nieuwe layout button “speciaal”
Maatwerk Quax : groene V ipv rode X indien stopkode niet actief is
Layout dokument -> nieuwe variabelen voor logistiek : TOT_KGBRUTO, TOT_KGNETTO,
TOT_CBM, TOT_COLLI
Afdruk dokument -> verwerking van bovenstaande 4 nieuwe variabelen voor logistiek

Versie 11.126.20
Nieuw veld in “logistieke totalen” : Totaal aantal artikels
Layout dokument -> nieuwe variabele voor logistiek : TOT_HOEV
Afdruk dokument -> verwerking van TOT_HOEV
Nieuwe “stocklijst” met exportmogelijkheden (PDF, Excel, …)
Nieuwe “inventarislijst” met exportmogelijkheden (PDF, Excel, …)
Nieuwe “lijst beschikbare stock” met exportmogelijkheden (PDF, Excel, …)
Nieuwe “lijst stock-indeling” met exportmogelijkheden (PDF, Excel, …)
Fout ontdekt in alle tabel-screens -> bij filter en dergelijke-> fout mogelijk wanneer je voorbij
laatste record gaat met pijltje naar beneden  is opgelost
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 11.126.21
Fout ontdekt in versie 11.126.20 : bij creatie van een nieuwe record vanuit tabelscreens wordt de
verkeerde record meegegeven -> probleem opgelost.
Nieuwe projecten kunnen vanaf heden worden aangemaakt vanuit document (knop “nieuw”).

Versie 11.127.22 (LET OP : nieuwe database release)
Nieuwe database : V27
Bij aanmaak PDF-rappel => in veld omschrijving van e-mail wordt naam van dokument vermeld
Voorziene prijzen : bij aanpassen prijzen (x-factor) -> datum inwerkingtreding wordt gevraagd
Voorziene prijzen : 4 nieuwe lijsten -> voorziene prijslijst volgens artikel
-> voorziene prijslijst volgens groep
-> prijslijst + voorziene prijs volgens artikel
-> prijslijst + voorziene prijs volgens groe^p
Lijst “klanten : boekhoudcijfers “-> nu ook in Frans beschikbaar
Lijst “klanten : omzet boekhouding” -> nu ook in Frans beschikbaar
Lijst “Leveranciers : boekhoudcijfers” -> nu ook in Frans beschikbaar
Lijst “Leveranciers : omzet boekhouding” -> nu ook in Frans beschikbaar
Dossiergegevens : nieuwe tab -> kassa : korting klantenkaart kan ingesteld worden
(indien niet ingesteld, wordt standaard 5% voorgesteld)
Vernieuwde afdruk klantenkaart
Klantenfiche : klantenkaart niet toegankelijk, tenzij module kassabeheer is aangeschaft
Klantenfiche -> facturatieblad : 2 nieuwe modules -> “Rappel afdrukken” en “Rappel->PDF->Email”
Klantenfiche -> facturatieblad : nieuwe layout
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 11.127.23
Backorders klanten : vermelding “planning” per detaillijn
Backorders leveranciers : vermelding “planning” per detaillijn
Export artikels XLS extra selectiemogelijkheden : - van/tot kode
- van/tot groep
- van/tot categorie
Export art_catalogus XLS : idem artikels
Export klanten XLS extra selectiemogelijkheden : - van/tot zksleutel
- van/tot postcode
- van/tot stad
- van/tot vert/regio
- van/tot zone
Export leveranciers XLS : idem klanten
Speciale prijzen -> Tabel is vernieuwd : “van datum” en “tot datum” kunnen ingegeven worden,
en worden dan ingevuld bij creatie van een nieuwe speciale prijs en/of promotieprijs
Nieuwe backorderlijsten klanten (intern met commentaar, en lijst zonder commentaar)
Bij afdruk van alle lijsten (na de afdruk), keert terug naar inputscherm van afdruk om opnieuw te
kunnen afdrukken (met uitzondering van etiketten en documenten ), ipv terug te keren naar hoofdmenu.

Versie 11.127.24
Foutje bij doorsturen transportetiketten naar ABX (in versie 11.127.23) is opgelost.
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 11.128.25 (LET OP : nieuwe database release)
Nieuwe database-release : V28
Klantenfiche : 5 extra e-mail adressen met variabele naam
Leveranciersfiche : 5 extra e-mail adressen met variabele naam
Dossiergegevens -> tabblad webshop -> nieuw veld : op te starten URL
Dokumentfiche : nieuw tabblad E-mail -> tekst die moet verschijnen op E-mail bij versturen van het
dokument.
Bij aanmaak rappel->PDF->email worden gegevens uit bovenstaand tabblad overgenomen (indien niets
ingevuld is, wordt de standaard 4-talen tekst genomen)
Bij aanmaak rappel->PDF->Email : selecteren e-mail adres is toegevoegd
Dokumentlayout : nieuwe velden (detaillijnen) -> netto KG (stuk) en Intrastat
Dokumentlayout : testprint kan nu ook in landscape
Afdrukken dokument -> 2 nieuwe detailvelden (zie hierboven) kunnen afgedrukt worden
Speciale prijzen -> aanpassen speciale prijzen (klant<->artikel) -> van/tot klantnummer mogelijk
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ASTRALYX for Windows
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Versie 11.128.26
Mailen van klantendocumenten : offerte, pro-forma, bestelbon, leveringsbon, retourbon, factuur,
creditnota, werkbon en bestellijst
Mailen van leveranciersdocumenten : orders
Layout documenten -> detaillijnen : nieuw veld => barcode
Afdruk documenten -> nieuw barcode-veld kan afgedrukt worden per lijn
Alt-toetsen veranderd :
- klanten
ALT-G = algemeen (ipv ALT-A) / Grafiek geen ALT meer
ALT-M = internet/mail
Tabblad facturatie
ALT-E = details
- leveranciers : idem
- artikelfiche ALT-G = algemeen (ipv ALT-A)
ALT-A = aankopen
Tabblad logistiek
ALT-B = bruto
ALT-N = netto
ALT-K = kubiek
ALT-M = master/verpakking
- ingave document
ALT-S = speciaal
-> ALT-B = import bestellijst
-> ALT-I = import document
-> ALT-A = artikeletiket
-> F10 = sorteren op kode
-> F11 = sorteren op groep+kode
Orderbons oproepen (tabel) : cursor staat in veld volgnummer (cfr klantdocument)
Orderbons -> artikellevering : IDEM
Orderbons -> artkelfacturatie : IDEM

Versie 11.128.27
Artikelfiche : ALT-K = logistiek
Document (Bestelbon, Leveringsbon, …) : ALT-K = logistiek (ipv ALT-L)
Foutje documentlayout (rappels) is opgelost (er stonden verkeerde velden in layout 2,3,4 en 5)
Astralyx light-facturatie : prijsklasse en dokumentlayout niet ingeefbaar in document, klant, leverancier
Bij afdruk van document (bestelbon, leveringsbon, factuur, …) : keuze afdruk-layout automatisch
volgens fiche (klant of leverancier) of manuele keuze (1,2,3,4 of 5)
Artikels -> prijslijst : nieuwe lijst -> exclusief en verbruiker
Voorziene prijzen -> prijslijst : nieuwe lijst -> exclusief en verbruiker
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 12.128.1
Vertaling hoofding prijslijst (Frans, Engels en Duits)
Documentenlijst per klant : nieuwe selectie toegevoegd -> van/tot postcode
Verkochte artikels per klant : IDEM
Spaarpunten per klant : IDEM
Speciale prijzen : IDEM
Foutje in de subtotalen van de lijst ‘uitgebreide statistiek per groep” is opgelost.
Toegangskode submenu “documenten overzetten” in facturatie (per gebruiker instelbaar)
Toegangskode submenu “artikellijsten” in artikels (per gebruiker instelbaar)
Foutje in “prijslijst voorziene prijzen per artikel” (werd per groep afgedrukt) is opgelost
Afdrukken journaal (aankoop, verkoop, financieel en diversen) -> oude lijsten zijn verwijderd
Artikellijsten -> oude lijsten zijn verwijderd (stocklijst, beschikbare stock, stockindeling, inventaris)
Maatwerk

Versie 12.128.2
Artikelfiche : kleur van de prijzen instelbaar via “gebruikersmenu”
Nieuwe module : inlezen stock via STOCK.XLS-file (map import) : Code + Hoev
Nieuwe module : inlezen stock via STOCK.XLS-file (map import) : Barcode+Hoev
Nieuwe verwerking MAIL->PDF

Versie 12.128.3
Artikelfiche : - voorraadvelden kunnen negatief worden ingegeven
- inventarisvelden (uitlijning rechts) + negatieve ingave mogelijk
Speciale bewerkingen artikels : overzetten inkoop naar inkoop leveranciers (keuze 1,2,3,4 en/of 5)
In klanten-document (bestelbon, …) : oproepen inkooptotaal van het document (via knop speciaal)
Bij ingave artikel in document -> indien webshop-module actief -> vraag : “omschrijving webshop
in document ? “ JA/NEE  indien Ja, webshop-omschrijving wordt toegevoegd onder artikel.
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 12.128.4
Verwerking van de nieuwe XML schema’s van de BTW (+ nieuw veld commentaar) :
 BTW aangifte
 BTW listing
 BTW IC-opgave
Let op : Telefoon en Email moeten ingevuld zijn in de dossiergegevens voor correcte verwerking van
de nieuwe XML-files.
Webshopmodule : Uploaden van klanten en uploaden van speciale prijzen is toegevoegd

Versie 12.128.5
Nieuwe verwerking klanten -> webshop
Super-user : mogelijkheid om wachtwoorden webshop op te roepen en te bekijken (klanten/dossier)

Versie 12.128.6
Webshopmodule : uploaden van klanten -> prijsklasse toegevoegd

Versie 12.129.7
Nieuwe database-release V29
Klantenfiche : infoveld 16 -> foutje upper-case is opgelost
Transportetiket -> nieuwe velden : Epal, MBLpal, info01 -> info06
Transportetiket -> rembours : prepay mogelijk
Laadlijst : Euro vervangen door PAL
Nieuwe verwerking afdrukken transportetiketten (aantal = colli+pallet) + aparte tellers colli & pallet
Facturatie -> omzetlijst klant -> nieuwe selectie : van/tot postcode + van/tot stad + van/tot zone
Boekhouding -> omzetlijst klant -> nieuwe selectie : IDEM facturatie
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 12.129.8
Transportetiket -> maatwerk quax

Versie 12.129.9
Maatwerk

Versie 12.129.10
Document -> extra functies -> sorteren op serienr/lotnr
Uitgebreide verkoopstatistiek per groep -> 2 mogelijke afdrukken :
- artikeltotaal + groeptotaal
- enkel groeptotaal
Nieuwe lijst facturatie -> klanten -> Verkochte artikels per klant (uitgebreide selectie)

Versie 12.129.11
Rekeningstelsel -> nieuwe afdruk
Proefbalans -> nieuwe afdruk
Saldibalans -> nieuwe afdruk
Grootboek -> nieuwe afdruk + mogelijkheid totaal per klasse (vb 4xxxxx)
Document -> extra functies -> sorteren op serienr/lotnr + kode (ipv serienr/lotnr)
Nieuwe afdruk stocklijst, inventarislijst, stockindeling en beschikbare stock (met subtotalen)
Extra sortering stocklijst, inventarislijst, stockindeling en beschikbare stock -> categorie+artikel
Module webshop : Upload naar webshop -> “URL uitvoeren” is toegevoegd
Afdruk laadlijst : van/tot vrachtbriefnummer wordt vermeld en als selectie gebruikt
Nieuwe lijst : proefbalans uitgebreid (2 periodes naast elkaar)
Nieuwe lijst : saldibalans uitgebreid (2 periodes naast elkaar)
Nieuwe lijst : Proef en saldibalans
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 12.129.12
Maatwerk

Versie 12.129.13
Maatwerk : Afdrukken kassaticket -> nieuwe afdruklijn (NP : Brutoprijs – kortingsbedrag in euro) bij
promo-artikel met een nettoprijs.

Versie 12.129.14
Foutje in stocklijsten is opgelost (magazijn links uitgelijnd ipv rechts)
Nieuwe artikellijst : Stockrotatie (aankoop/verkoop/voorraad/besteld/gereserveerd)

Versie 12.129.15
Foutje in tabel documenten is opgelost -> projectkode stond dubbel
Tabel doc. -> nieuwe kolom P -> barcode-picking (rood = picking bezig / groen = afgewerkt)
Foutje totaalprijs opgelost (afronding van recupel & fostplus)
Nieuwe module beschikbaar : Barcode-picking
Maatwerk -> Speciale prijzen : klant <-> artikel : nieuwe ingave via tabel mogelijk
Kassa : inscannen van barcode -> beep indien niet gevonden

Versie 12.129.16
Maatwerk extra functies artikels -> sp.prijzen : prijskl 5 = prijskl 3 in % tov voorziene prijs 1
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ASTRALYX for Windows
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Versie 12.129.17
Klantenlijst : extra selectie -> van/tot klantnummer
Klantenlijst “boekhouding” : IDEM
Klantenlijst “omzet boekhouding” : IDEM
Klantenlijst “vervaldagenbalans” : IDEM
Klantenlijst “omzet facturatie” : IDEM
Klantenlijst “vervaldagenbalans facturatie” : IDEM
Nieuwe button in klantenfiche : boekhoudcijfers afdrukken
Leverancierslijst : extra selectie -> van/tot leveranciersnummer
Leverancierslijst “boekhouding” : IDEM
Leverancierslijst “omzet boekhouding” : IDEM
Leverancierslijst “vervaldagenbalans” : IDEM
Leverancierslijst “omzet facturatie” : IDEM
Nieuwe button in leveranciersfiche : boekhoudcijfers afdrukken
Foutje in bestelbonnen “Bestelbon –> Picking” is opgelost
Vernieuwde module : idem
Transport beheer : Doorsturen GLS (Label-Lite) vervangt doorsturen ABX-link
“GLS_zending.txt” en “GLS_klant.txt” in map EXPORT (in huidig dossier)

Versie 12.129.18
Foutje in bestelbonnen “Bestelbon -> Picking” (nam alle voorgaande van die dag ook mee) is opgelost.

Versie 13.11.0031.001
Versienummers bestaan vanaf heden uit 4 cijferblokken (ipv 3).
Transportbeheer : koppeling voor zowel ABX-link als GLS (Label-lite)
Nieuwe extra module : catalogusbeheer op maat
Maatwerk : barcodes in logistiek -> masterverpakking + colli1,2, …colli10
Bij wissen doorgeboekte documenten -> documenten die in picking zitten worden niet mee gewist
Bij aanpassen artikelcode : artikelcodes in catalogusdetails worden mee aangepast
Verwerking van Fostplus en Recupel in picking-systeem
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 13.11.0031.002
Catalogusbeheer : meerdere artikels tegelijk invoegen (via selectie)
Ingave documenten : meerder artikels tegelijk invoegen (via selectie)

Versie 13.11.0031.003
Maatwerk

Versie 13.11.0031.004
Maatwerk :

Artikeletiketten volgens aantal colli + nieuwe variabelen EAN/CODE39/…
Variabelen volgens colli-nr

Versie 13.11.0031.005
Nieuwe layout lijst “Artikels verkoopcijfers”
Nieuwe layout lijst “Artikels aankoopcijfers” + extra selectie : van/tot zone
Nieuwe layout lijst “Artikels te leveren”
Nieuwe layout lijst “Artikels te ontvangen” + extra selectie : van/tot zone
Nieuwe layout lijst “Dagstatistiek” + extra selectie : In detail J/N
Nieuwe layout lijst “Gewiste artikels (met historiek)” + extra selectie : taal
Nieuwe layout lijst “Artikels serienr/lotnr verkoop” + extra selectie van/tot periode & van/tot zone
Nieuwe layout lijst “Artikels serienr/lotnr aankoop” + extra selectie van/tot periode & van/tot zone

Versie 13.11.0031.006
Mailen van klantendocumenten : kortere benaming pdf-file (soort+volgnummer)
Mailen van leveranciersdocumenten : kortere benaming pdf-file (O+volgnummer)
Artikels -> webshop : beschikbare stock wordt doorgeseind ipv voorraad
Vanaf heden : licentiecode versienummer (13.xx.xxxx.xxx)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 13.11.0031.007
Kassa -> nieuwe berekening van klantenkaart en/of tegoedbon bij volgende aankoop.
Volgende artikels komen niet meer op de klantenkaart en/of tegoedbon :
- klantenkaart staat op Nee in artikelfiche
- er werd een andere prijs dan de standaard stukprijs gegeven
- veld kortingspercentage werd ingevuld
- er werd een hoeveelheidsprijs toegepast (vb vanaf 5 stuks : prijs xx)
- promoprijs (*PROM*) uit speciale prijzen werd toegepast
Kassa : extra tekstveld onderaan in tegoedbon (vb : Bon niet geldig tijdens solden, ….)

Versie 13.11.0031.008
Kassaticket : * = doorgeboekt naar totaalfactuur
Nieuwe export excel : artikel_prijslijst
Nieuwe import excel : artikel_prijslijst (omschr, barcode, groep, categorie “optioneel in te vullen”)
Maatwerk Quax : kortere benaming rappel (pdf->mail RAPPELxxxx xxxx=klantnummer)

Versie 13.11.0031.009
Klantenfiche : bij OK (wijzigen klantenfiche) -> controle op recordnummer
Leveranciersfiche : bij OK (wijzigen leveranciersfiche) -> controle op recordnummer
Kassa : nieuwe betaalwijze -> Gezinsbond
Kassalijsten : nieuwe betaalwijze gezinsbond toegevoegd
Historiek : nieuwe betaalwijze -> Gezinsbond

Versie 13.11.0031.010
Klantenfiche : nieuwe verwerking van buttons + opslaan file-recordnummer & indexen
Leveranciersfiche : IDEM
Kassabeheer : betalingsmodule -> nieuwe code voor betalingswijze1
Maatwerk Quax : Copy Masterartikel -> Artikels
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 14.18.0031.001 (Windev 18)
Versie 14 is ontwikkeld in Windev 18 (ipv Windev 11)
Nieuwe rapportgenerator (Reports & Queries 18)
Volledig nieuw beheer bij afdrukken
- nieuw rapport maken
- duplicaat opslaan
- watermerk toevoegen
- markeren tekst
- brush (tekenen op rapport)
- pijlen toevoegen
- kader toevoegen
- tekst toevoegen
- image toevoegen (foto, …)
- dikte lijn instellen
- kleur instellen
- afdruk zwart/wit (mono)
- afdruk in duplex mode
- export naar Word
- export naar Excel
- export HTML
- export PDF
- export XML
- mailen van rapport (als HTML)
- mailen van rapport (PDF formaat)
- zoeken in rapport
Vernieuwd databasebeheer -> vluggere verwerking bij boeken
Vluggere verwerking van filters (klanten, leveranciers, artikels, …)
Nieuwe werking tabbladen (schuiven van links naar rechts & omgekeerd) (vb artikelfiche)
Foto in artikelfiche komt direct te voorschijn bij intikken van naam foto.
Artikelfiche : 20 foto’s ipv 10
Vernieuwd nazicht bestanden
Nieuwe werking ingave paswoorden (met oog / zonder *)
Niet actieve vensters (achtergrond) worden gedimd
Maatwerk Quax : Copy Master -> artikels : Groep wordt niet meer meegenomen
Nieuwe documentenlijsten dagverkopen + selectie type document (ipv factuur of creditnota)
Nieuwe kassalijsten
Foutje terugsturen pickbons (niet geleverde artikels komen er onderaan niet bij) -> opgelost
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Layout documenten : extra mogelijkheden (S)tring –> in variabelen/extra menu button (vb [M)
Nieuwe layout lijst tabelafdruk documenten + extra selectie detail J/N + extra selectie betaling
Nieuwe layout documentenlijst + extra selectie detail J/N + extra selectie betaling
Foutje ontdekt in nieuwe afdrukken bij selectie met periode minder dan 8 tekens (vb 2013/01)
Volgende lijsten werden hiervoor aangepast :
-> Boekhouding -> lijsten -> rekeningstelsel :
- grootboek
- proefbalans
- saldibalans
- proefbalans & saldibalans
- uitgebreide proefbalans (2 periodes)
- uitgebreide saldibalans (2 periodes)
-> Artikels -> Artikellijsten :
- verkoopcijfers
- aankoopcijfers
- artikels te leveren
- artikels te ontvangen
- stockrotatie
- serienr/lotnr verkoop
- serienr.lotnr aankoop
- planning verkoop
- planning aankoop
Nieuwe layout “Picking list” (enkel bestaande artikels & geen losse artikels in nieuwe layout)
+ extra selectie van/tot artikel in nieuwe layout.
Inboeken aankopen -> kontante korting kan ingegeven worden (in veld van KCB/kontant)
-> KCB en kontant worden nu ook vermeld bij de openstaande posten leveranciers
Inboeken verkopen -> kontante korting kan ingegeven worden (in veld van KCB/kontant)
-> KCB en kontant worden nu ook vermeld bij de openstaande posten klanten
Bij doorboeken vanuit de facturatie komt naast KCB nu ook kontant door, zowel in het verkoopdagboek
als in de openstaande posten klanten.
Foutje (negatief bedrag KCB aan de verkeerde kant) bij doorboeken van CN en/of negatieve factuur
vanuit facturatie naar boekhouding is opgelost.
Maatwerk : aanpassen groepcode
Nieuwe berekening van de grafiek in groepsfiche -> artikel per artikel van die groep wordt opgeteld
(= zelfde systeem als in de groepslijst “verkoopcijfers”)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 14.18.0031.002
Fout bij afdruk van bepaalde lijsten is opgelost (fout zat in versie 14.18.0031.001)

Versie 14.18.0031.003
Fout bij afdruk klanten->boekhoudcijfers (testgetallen waren zichtbaar) is opgelost.
Rapporten : tot nummer / tot volgnummer -> 9999999999 ipv 1410065407
Artikelfiche -> aanpassen fotonaam -> neemt altijd foto 1
Groepsfiche -> IDEM
Foto in groepsfiche komt direct te voorschijn bij intikken van naam foto
Bij doorsturen naar webshop -> errorvermelding bij connectieprobleem
-> Files & foto’s aparte selectie

Versie 14.11.0031.004 (terugkeer naar WINDEV 11)
14.11.xxxx.xxx -> terugkeer naar windev 11 wegens printproblemen in windev 18 (14.18.xxxx.xxx)
Volgende functies zijn niet meer mogelijk in deze versie (Windev 11 <-> Windev 18) :
- extra functies & mogelijkheden bij afdrukken (kaders, pijlen, ….)
- ingave paswoorden met oog
- niet actieve vensters worden gedimd
- vernieuwd nazicht bestanden
- schuiven in tabbladen (van links naar rechts)

Versie 14.11.0031.005
De inhoud van documenten sorteren is nu ook mogelijk indien er fostplus en/of recupel is.
Nieuwe lijst artikels : “Artikels met dezelfde barcode” -> tabel + afprint
Webshop upload -> nieuwe layout met vermelding van uploadgegevens
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 14.11.0031.006
Betalingsmodule leveranciers -> volledig vernieuwd naar SEPA + extra velden in tabel

Versie 14.11.0031.007
Nieuw in webshop-module : - Import van bestellingen
- Bij export artikels : rekeningnummer is toegevoegd
Nieuwe variabelen in layout document : DOS_IBAN, DOS_BIC, DOS_EMAIL
Maatwerk Vanhauwaert : nieuwe exportmodule voor Windows 8.1

Versie 14.11.0031.008
Maatwerk Buysse -> verwerking naar weblyx
Import/Export naar webshop : nieuwe velden

Versie 14.11.0032.009
NIEUWE DATABASE V0032 -> update uitvoeren in alle dossiers
Volgende files werden aangepast : dossier, groep & catalogus
Dossier :
- webomschrijving invoegen in documenten (J/N) instelbaar
- codering files Weblyx instelbaar
Export naar webshop -> recupel en/of fostplus gaan in apart bestand mee
-> speciale prijzen en promo’s : enkel diegene die niet vervallen zijn worden
nog doorgestuurd
-> *PROM in artikel-file toegevoegd (indien promo-prijs)
-> groepen : fotonaam wordt doorgegeven
-> catalogus gaat mee naar webshop
Speciale prijzen : controle op geldigheid van de datum (sp_fic, sp_tab, sp_aanp, sp_aanpk)
Groepen : 20 foto’s ipv 10 (foto 20 is menukeuze bij koppeling naar weblyx 180x125)
Groepen : 3 nieuwe velden -> vermelden prijslijst (nog niet actief -> V15)
-> vermelden webshop
-> vermelden catalogus (nog niet actief -> V15)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 14.11.0032.010
Maatwerk

Versie 14.11.0032.011
Maatwerk
Speciale programma’s -> speciale bewerkingen klanten/leveranciers -> nieuwe module:
klant of leverancier aanmaken met vaste KLCLEUNIK/LECLEUNIK

Versie 15.11.0032.001
Catalogusbeheer : 20 foto’s per catalogus
Export naar webshop Weblyx :
- export catalogus (indien module aanwezig)
- export bestellijsten

Versie 15.11.0032.002
Speciale programma’s -> wissen document -> orders kunnen nu ook gewist worden

Versie 15.11.0032.003
Klantenfiche -> boekhouding -> openstaand : extra knop “Wissen” mogelijk (=direct afpunten)
Leveranciersfiche -> boekhouding -> openstaand : extra knop “Wissen” mogelijk (=direct afpunten)
Deze knop is instelbaar per gebruiker (actief / niet actief)
De hoofding in alle lijsten is aangepast (BTW-nummer van dossier wordt nu ook vermeld)
Facturatie -> Lijsten klanten -> Documentenlijst : Nieuwe layout
Facturatie -> Lijsten klanten -> Backorderlijst intern : Nieuwe layout
Facturatie -> Lijsten klanten -> Backorderlijst : Nieuwe layout
Facturatie -> Lijsten klanten -> Verkochte artikels : Nieuwe layout (enkel bestaande artikels !)
Artikels -> Speciale prijzen -> Afdrukken klant <-> artikel : Nieuwe layout
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 15.11.0032.004
Artikellijsten -> Dagstatistiek -> selectie jaar toegevoegd voor vluggere verwerking
Facturatie -> Lijsten klanten -> Verkochte artikels : Vluggere verwerking + alle detaillijnen
(zowel bestaande als niet bestaande artikels / cfr oude lijst)

Versie 15.11.0032.005
Foutje bij doorseinen van groepsfoto naar webshop is opgelost (enkel fotoxxxx_20.jpg gaat nu door)

Versie 15.11.0032.006
Leveranciersfiche -> boekhouding -> openstaand : extra knop “Wissen” (instelbaar per gebruiker)

Versie 15.11.0032.007
Webshop foto export (weblyx) :
- artikels : foto 1 tem 5
- groepen : foto 20
- catalogus : foto 20
Webshop foto export (andere shop) :
- artikels : foto 1 tem 20
- groepen : foto 1 tem 20
- catalogus : foto 1 tem 20
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 15.19.0032.008 (WINDEV 19)
Gemaakt in Windev 19 ipv Windev 11
Volledig nieuw beheer bij afdrukken
- nieuw rapport maken
- duplicaat opslaan
- watermerk toevoegen
- markeren tekst
- brush (tekenen op rapport)
- pijlen toevoegen
- kader toevoegen
- tekst toevoegen
- image toevoegen (foto, …)
- dikte lijn instellen
- kleur instellen
- afdruk zwart/wit (mono)
- afdruk in duplex mode
- export naar Word
- export naar Excel
- export HTML
- export PDF
- export XML
- mailen van rapport (als HTML)
- mailen van rapport (PDF formaat)
- zoeken in rapport
Vernieuwd databasebeheer -> vluggere verwerking bij boeken
Vluggere verwerking van filters (klanten, leveranciers, artikels, …)
Vernieuwd nazicht bestanden
Nieuwe werking ingave paswoorden (met oog / zonder *)
Geen conversie meer van HF5.5 files
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 15.19.0032.009
Import uit webshop -> wisselkoers wordt ingevuld (EUR =1)
Nieuwe berekening prijzen bij ingave document (en kassa) :
Stap 1 : prijs wordt genomen uit artikelfiche (eventueel hoev. prijs) en korting uit klantenfiche
Stap 2 : indien er een klant <-> sp.prijs -> deze prijs wordt genomen indien
deze prijs lager is dan de prijs in stap1 (eventueel meerdere sp.prijs<->klant)
indien stap2 een kortingspercentage is, wordt deze toegepast op prijs van stap1
Stap 3 : indien er een promoprijs is -> deze prijs wordt genomen indien lager dan stap1 en stap2
indien stap3 een kortingspercentage is, wordt deze toegepast op prijs van stap1 en NIET
meer op de prijs van stap2 (wat vroeger wel mogelijk was).
Indien eventueel een kortingspercentage manueel wordt aangepast in een lijn (en hierdoor
wordt prijs (stap1) – deze korting goedkoper dan stap 2 of stap 3, dan wordt deze prijs ingevuld
bij het opnieuw overlopen van de rij (of bij klikken op huidige prijzen).
Astralyx kiest dus automatisch de goedkoopste formule voor de klant.
De hoofding in oude lijsten is aangepast (BTW-nummer van dossier wordt nu ook vermeld)

Versie 15.19.0032.010
Foutje foto’s artikels/groepen/catalogus niet altijd zichtbaar bij kiezen ander fotonr is opgelost
Maatwerk Quax : uitleg layout documenten
Oude lijsten : F8 shortcut toegevoegd (vlugger toegankelijk)
Bij volgende lijsten in facturatiemenu werd de grijze achtergrond van de documentdetails wit :
- klanten -> documentenlijst per klant
- klanten -> backorderlijst intern (met //)
- klanten -> backorderlijst
- documenten -> documentenlijst
- documenten -> tabelafdruk documenten
- documenten -> dagverkopen
Bij alle kassalijsten werd de grijze achtergrond van de documentdetails wit
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 15.19.0032.011
Import web-bestellingen -> onbekende klant -> email 45 karakters ipv 50
Foutje bij doorboeken creditnota -> boekhouding : buiten BTW
Documenten : vermelding van korting contant op scherm
Woord “contant” aangepast (was kontakt) in alle schermen
Dossierfiche -> tab facturatie -> bepaalde gegevens zijn niet meer toegankelijk voor gewone gebruikers.
Maatwerk Vanhauwaert : artikel <-> klant
Maatwerk Quax : XML export van arikels & groepen

Versie 15.19.0032.012
Maatwerk Quax : XML foutje bij groep (fotonaam was niet aanwezig)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 16.19.0032.001
Inboeken diversen dagboek -> knop “inlezen betaling” -> enkel zichtbaar na dagboek & datum
en opnieuw onzichtbaar na F9
Inboeken diversen dagboek -> overname boekjaar -> stelt nu automatisch vorig boekjaar voor.
Overname boekjaar : - klanten/leveranciers
- algemene rekeningen / saldibalans (klasse 1..5)
Export bestanden naar XML :
- algemene gegevens : dagboek, dossier, etdet, etiket, igoed, klant, land, lever, munt, paswoord,
periode, post, rapquery, rekening
- boekhouding : aankoop, detail, invest, intin, intuit, kopen, lopen, verkoop, rapdet, rapport
- facturatie : artikel, artmedia, catalogus, catdet, dokdet, dokument, fakdet, faktuur, groep, kassa,
orddet, order, persoon, project, samen, spkode, spprijs, toestel, trans, transdet
Afdrukken rappels : van dagen -> niet meer aanpasbaar
Doorboeken naar boekhouding : F9 als shortcut toegevoegd van OK-toets
Import bestellijst en/of samengesteld artikel -> berekening van fostplus of recupel
Layout documenten : Velden eventueel op lijn eronder afprinten (Plaats 1xxx ipv xxx)
- magazijn
- serienr / lotnr
- planning
- intrastat
- barcode
Nieuwe klantenlijst boekhouding : Klanten omzet boekhouding uitvoer EU
-> nieuwe lijst met opsplitsing in EU-goederen (L) en EU-diensten (S)
Nieuwe leverancierslijst boekhouding : Leveranciers omzet boekhouding invoer EU
-> nieuwe lijst met opsplitsing in EU-goederen (L) en EU-diensten (S)
Maatwerk Mijn Wisselstuk : rappels op 7 dagen ipv 30 dagen (gebr_ko = 7)
Maatwerk Buysse : verwerking samengestelde artikels bij import bestelling uit weblyx webshop
Ingave document -> speciaal -> import document -> importeren van ander documenttype mogelijk
Drukofmail : beep

KOALA HARD- & SOFTWARE
Demeulenaere Kris
SMISSESTRAAT 33
8820 TORHOUT

TEL : 0475/44.95.77
MAIL : info@astralyx.be
BTW : BE0673.323.817
IBAN : BE92 7512 0004 1423

ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 16.19.0032.002
Maatwerk JDB : detaillijnen factuur -> 1 totaallijn + “//-> werkbon” + omschrijving blanco
Extra functies documenten -> vluggere verwerking
Afdrukken artikeletiketten -> vluggere verwerking
Afdrukken klantenetiketten -> vluggere verwerking
Afdrukken leveranciersetiketten -> vluggere verwerking

Versie 16.19.0032.003
Maatwerk JDB : detaillijnen factuur -> 1 totaallijn : aangepaste structuur
Maatwerk Buysse : Klantenfiche -> webshop -> beperke toegang mogelijk (van/tot datum)
Klantenfiche : knoppen niet meer in TAB (uitgezonderd OK en Cancel)
Leveranciersfiche : knoppen niet meer in TAB (uitgezonderd OK en Cancel)
Artikelfiche : knoppen niet meer in TAB (uitgezonderd OK en Cancel)

Versie 16.19.0032.004
Maatwerk

Versie 16.19.0032.005
geenachtergrond.FIL → achtergrond uitgeschakeld in alle schermen (vb bij 150% screen)
maatwerk Quax : stocklijst en inventarislijst voor USD-leveranciers
Klantenlijst : boekhoudcijfers → Nederlands, Frans en Engels (nieuw)
Leverancierslijst : boekhoudcijfers → Nederlands, Frans en Engels (nieuw)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 16.19.0032.006
Backorderlijsten klanten : vermelding BTW-nr klant
Document → speciaal → documentdetails => filter op artikelcode/omschrijving mogelijk
Klantenfiche → facturatie → details => filter op artikelcode/omschrijving mogelijk
Maatwerk Quax :
– beschikbare stock voor USD-leveranciers
– stocklijst, beschikbare stock en inventarislijst afdrukbaar in verkoopprijs (prijsklasse 1..5)

Versie 16.19.0032.007
Maatwerk Quax : FOTO HIRES → verwerking naar FTP server
Stockaanpassing : “gelockte artikels” via wachtbestand (NIEUW !)
Speciale programma’s → extra funkties → speciale bewerkingen artikels → controle artikelbestand :
nieuwe werking !! : – controleert op hoofdletters
– winstpercentage herrekenen (verkoop/aankoop)
– EUR munt wordt ingevuld
– Ja/Nee keuzeblokken worden ingevuld indien 0
→ actief (JA)
→ op prijslijst (JA)
→ op webshop (JA)
→ op catalogus (JA)
→ op klantenkaart/bon (JA)
→ samengesteld artikel (NEEN)
→ stock bijhouden (JA)

Versie 16.19.0032.008
Import artikels XLS → nieuwe werking : selectie velden mogelijk
Maatwerk : – barcode 2100001xxxxxX → artikel 2100001
→ bedrag xxxxx (laatste 2 zijn decimalen)
→ X=controledigit
Maatwerk : Import DOS-Intralyx
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 17.19.0032.001
Betaling voorschot gaat nu mee bij enkelvoudige overzetting van een document.
Maatwerk Aqua & Wellness → Openstaande klantenfiche
Module toestellenbeheer
→ bij import in document → toestel kan gekozen worden (ipv alle)
→ datum gaat mee naar werkbon
Hoofdmenu : – vermelding van dossiernummer
– vermelding van program directory
– vermelding van data directory
Maatwerk Aqua & Wellness :
– artikelfiche : geen overzetting van N→F→E→D
– leveringsadres bij afdruk document en nooit terugval naar fact.adres indien lev.adres leeg
Maatwerk Quax : Factoring

Versie 17.19.0032.002
Module export CSV in ontwikkeling
Diversen dagboek → Overname boekjaar : klanten & leveranciers kunnen apart overgezet worden
– Klanten en leveranciers
– Klanten (NIEUW)
– Leveranciers (NIEUW)
– Rekeningstelsel
Centralisatie → nieuwe extra lijst : centralisatie (met rekeningstelsel)

Versie 17.19.0032.003
Maatwerk Quax : Klantenfiche → kader layout vermelding + aanpassing layout 4 (P)
Maatwerk Quax : Artikelfiche → Uitleg prijsklasses (info)
Maatwerk Quax : Catalogus → Document invoegen op huidige lijn
Maatwerk Quax : Aankopen → USD vermelding in omschrijving
Document → import document → huidig jaar wordt gebruikt, tenzij voor bestellijst (geen jaar)
Optimalisatie “local variables” → vluggere werking
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 17.19.0032.004
Facturatie (B/L/...) → nieuwe module inlezen document (zeer snel, ook voor heel grote documenten)
Overzetten document → vernieuwde inleesroutine tabel (zeer snel, ook voor grote documenten)
hsecurity1.fil en/of hsecurity2.fil in hoofdmap voor directe write op HDD (tragere werking)

Versie 17.19.0032.005
Astralyx aangepast voor windows 10 creator versie (1703) → nieuwe afdrukmodule

Versie 17.19.0032.006
Paswoorden webshop → zichtbaarheid knop instelbaar per gebruiker
Maatwerk : Snelle kassa (per gebruiker instelbaar)
- kassaticket altijd afdrukken ipv vraag J/N
- direct in nieuw blanco kassaticket ipv scherm met datum & ingever
Maatwerk : kassalade automatisch openen bij ingave betaalwijze en ENTER (of F9)
Maatwerk : onafhankelijk gebruiker instelbaar (geselecteerde periode wordt niet opgeslagen)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 18.19.0032.001
Catalogusbeheer : FILTER in tabel
Rekeningstelsel :
– FILTER in tabel
– zoeken op omschrijving (Engels) en op omschrijving (Duits) in tabel
Artikelgroepen :
– FILTER in tabel
– zoeken op omschrijving (Engels) en op omschrijving (Duits) in tabel
Module speciale prijzen : tabelingave in de prijsklasse van de klant
Klantenlijst : documentenlijst → nieuwe selectie → van/tot zone
Klantenlijst : backorderlijst → nieuwe selectie → van/tot zone
Klantenlijst : verkochte artikels → nieuwe selectie → van/tot zone
Foutje speciale bewerkingen artikels → prijsklasse (auto retrieved ?) → verwijderd
Documenten overzetten : Leveringsbons → Facturen (met selectie *) : vermelding omschrijving doc.
Documenten overzetten : Herstelbons → Facturen (met selectie *) : vermelding omschrijving doc.
Lijsten waar franse layout is toegevoegd :
– Klantenlijst : verkochte artikels
Foutje openstaande klanten : “Edit control” verwijderd
commandline → nieuwe ‘/opstart=’ functies :
– WEBSHOPEXPORT
– WEBSHOPIMPORT
– WEBSHOP
Maatwerk Quax :
– Layout zending aangepast (email adres klant toegevoegd + 4 omschrijvingen)
– vermelding “Factoring” bij overzetten document met selectie (L → F)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 18.19.0034.002
NIEUWE DATABASE V0033 & V0034 -> update uitvoeren in alle dossiers
Catalogus → nieuw veld : op webshop J/N (+ verwerking in export naar webshop)
Volgnummers dagboeken tem 2030 ipv 2020
Volgnummers documenten tem 2030 ipv 2020
Nieuwe module : export uitgebreid
Nieuwe module : uitgebreide logistiek (met extra velden in artikelfiche)
commandline WEBSHOP → eerst import en dan export (ipv export en import)
commandline -> nieuwe functie : /opstart=”EXPORTUITGEBREID”
Klantenfiche : – veld “provincie” → 40 karakters ipv 20
– nieuw veld : adres2 (maatwerk)
– nieuw veld : adres3 (maatwerk)
– selectie : Print/Mail document
Leveranciersfiche : – veld “provincie” → 40 karakters ipv 20
– nieuw veld : adres2 (maatwerk)
– nieuw veld : adres3 (maatwerk)
– selectie : Print / Mail document
Export/Import Excel → volledig vernieuwd naar XLSX ipv XLS-formaat (met extra kolommen)
– Klanten (klant.xlsx) → Let op : nieuwe indeling !!!
– Leveranciers (lever.xlsx) → Let op : nieuwe indeling !!!
– Artikels (artikel.xlsx) → Let op : nieuwe indeling !!!
– Artikels-prijslijst (artikel_prijslijst.xlsx)
– Groepen (groep.xlsx) → Let op : nieuwe indeling !!!
– Artmedia (artmedia.xlsx)
– Art_catalogus (art_catalogus.xlsx)
Export document naar Excel → Nieuw formaat XLSX
Import document uit Excel → nieuw formaat XLSX (document.xlsx)
Import stock vanuit Excel (kode & barkode) → nieuw formaat XLSX (stock.xlsx)
Bij aanmaak/aanpassen document → afdruk kiest automatisch tussen afdrukken/mailen volgens
de klant- of leveranciersfiche.
Tabel documenten : Print / Mail samengevoegd in 1 knop (ipv 2 aparte) → daarna de keuze
tussen print of mail (met automatisch voorstel uit de klant- of leveranciersfiche)
Foutje in lijst “prijslijst + voorziene prijs” (excl & verbruiker) opgelost → getallen zichtbaar
Afdruk documenten : automatische selectie tussen portrait en landscape volgens layout
Afdruk documenten : mogelijkheid om te kiezen tussen Print of Mail (volgens fiche)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 18.19.0034.003
Nieuwe module bij webshop weblyx : Lichtkrant / banner
Maatwerk Quax : “Verzending als”

Versie 18.19.0034.004
Maatwerk Quax : “GLS-nummer” langer veld + vernieuwd exportbestand GLS (txt-indeling)
Maatwerk Quax : Export transportetiketten GLS in CSV-indeling
Intervat : nieuwe koppeling → https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat

Versie 18.19.0034.005
Maatwerk Quax : Serienr / Lotnr goedzetten
Nieuwe module : import verkoopfacturen in Astralyx boekhouding (verkoop.csv)
Bij opstart astralyx -> controle alle 28 landen EU (met eventueel auto-aanmaak nieuw EU-land)
AT Oostenrijk, BE België, BG Bulgarije, CY Cyprus, CZ Tsjechië, DE Duitsland,
DK Denemarken, EE Estland, EL Griekenland, ES Spanje, FI Finland, FR Frankrijk,
GB Verenigd koninkrijk, HR Kroatië, HU Hongarije, IE Ierland, IT Italië,
LT Litouwen, LU Lexemburg, LV Letland, MT Malta, NL Nederland, PL Polen,
PT Portugal, RO Romenië, SE Zweden, SI Slovenië, SK Slowakije
Gebruiker aangepast : indien inkoopprijs niet zichtbaar, toch mogelijkheid om order in te geven;
Prijslijsten & prijslijsten voorziene prijzen : aangepaste layout
- artikelcode : 7 pixels ipv 9 pixels (tot 25 karakt.)
- omschrijving & prijzen : 8 pixels ipv 9 pixels (meer karakters)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 19.19.0035.001
Nieuwe database V0035 -> update uitvoeren in alle dossiers
Export Excel formaat -> nieuwe export CSV mogelijk (met kolomvolgorde scherm)
-> selectie alle kolommen of geen kolommen
-> optionele module beschikbaar : matrix voor definitie velden
Maatwerk Quax :
- vlugge ingave nieuwe klant
- import particuliere klant (aanmaak fiche via Q)
Layout documenten : -> nieuw veld : aantal colli
-> artikelcode leverancier : kan op lijn eronder
-> artikelomschrijving leverancier : kan op lijn eronder
Nieuwe optionele modules voor webshop : - backorders
- openstaand saldo
Klantenlijsten "oude afdruk" aangepast met klantnummer-selectie :
- klantenlijst
- boekhouding
- omzet boekhouding / omzet facturatie
- vervaldagenbalans boekhouding / vervaldagenbalans facturatie
- verschillijst
Leverancierslijsten "oude afdruk" aangepast met leveranciersnummer-selectie :
- leverancierslijst
- boekhouding
- omzet boekhouding / omzet facturaie
- vervaldagenbalans boekhouding
- verschillijst
- artikellijst per leverancier
Leverancierslijsten "oude afdruk" aangepast met leveranciersnummer-selectie en postcode-selectie :
- documentenlijst
- backorderlijst
- bestelde artikel
Foutje in intrastatlijst afdruk (intralijst.wdw -> totalen currency gemaakt ipv integer)
Klantenfiche : levering -> provincie 40 karakters ipv 20
Leveranciersfiche : levering -> provincie 40 karakters ipv 20
Nieuwe werking intrastat 2019 (land oorsprong, btwnummer en incoterm) + nieuwe export CSV
Nieuwe velden aankoop.fic (maatwerk) : transportkost1, transportkost2, transportkost3
Artikelfiche -> nieuw veld voor intrastat : land van oorsprong
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Proefbalans -> totalen per subklasse (99xxxx)
Saldibalans -> totalen per subklasse (99xxxx)
Proef & Saldibalans -> totalen per subklasse (99xxxx)
Uitgebreide proefbalans (2 periodes) -> totalen per subklasse (99xxxx)
Uitgebreide saldibalans (2 periodes) -> totalen per subklasse (99xxxx)
Vervaldagenbalans klanten -> nieuwe selectie : met of zonder current
Vervaldagenbalans leveranciers -> nieuwe selectie : met of zonder current

Versie 19.19.0035.002
Afdruk "speciale prijzen <-> klant" : 4 talen mogelijk
Foutje klantenfiche -> documentdetails -> artikelfiche -> verkopen (alle klanten) opgelost
-> Fout deed zich voor bij terugkeer in documentdetails (was soms gekozen klant uit verkopen)
Logistieke totalen document -> knop ook actief bij creatie van een nieuw document
Knop "speciaal" in document -> nieuwe functie : aanpassen planning (module planning vereist)
Foutje bij wissen order met * is opgelost (kon per ongeluk gewist worden)
Vernieuwd ordersysteem leveranciers :
- "B" (backorder) -> Order aanpasbaar (NIEUW)
- "*" (volledig geleverd) -> Order niet meer aanpasbaar
- detaillijnen in rood indien reeds geleverd
Supergebruiker : in facturatiemodule -> toegang tot boekdatum
Knop "speciaal" in orderdocument -> nieuwe functie : opsplitsen order
Maatwerk : splitsen order na ingave levering goederen + vermelden datum levering in serienr/lotnr
Nieuwe optionele module : Export Astralyx facturatie naar Expert/M boekhouding
Artikelfiche : knop Aankoop ->
- vermelding van totalen "geleverd" en "backorder"
- detaillijnen in rood indien reeds geleverd
- extra kolom in tabel : geleverd (naast hoev)
Ingave document :
- nieuwe ingavelayout (hoev, artikelcode en omschrijving blijven staan)
- foutje opgelost indien korting 100% is (stond ++++)
Overzetten document : vluggere verwerking
Nieuwe layout overzetten document :- tabel is breder + vermelding planning
- Te lev/hoev/voorraad/beschikbaar/code/omschr blijven staan
Nieuwe layout ingave kassa : hoev, artikelcode en omschrijving blijven staan
Nieuwe optionele module : Uitgebreide planning (automatische volgens FIFO)
Speciale programma's -> Controle nieuw ordersysteem (B)ackorder ipv *
Hlockfile overal aangepast : Read vanaf heden mogelijk (hlockreadwrite is verwijderd)
Uitgebreide planning : afdrukken backorders klanten (groen = available/stock, rood = planning)
Maatwerk : gemid.min stock (x veld info01 leveranciers ipv veld zone)
Maatwerk : veld zone in order -> +99 (vb +6 = 6 weken levertermijn voor FIFO)
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Klant : FIFO veld wordt mee gestuurd naar Webshop
Planning : nieuwe lijst -> planning aankoop (Backorder)
Lijst "planning aankoop" -> van/tot lev.nr
Lijst "planning verkoop" -> van/tot lev.nr
Maatwerk leveranciersfiche : aankopen -> detail -> transportkosten1, 2 en 3 invulbaar
Leveranciersfiche -> aankopen -> detail : leveranciersnummer zichtbaar
Snelle kassa (instelbaar per gebruiker) : aangepast -> drukt enkel nog kasticket af zonder vraag
Nieuwe instellingen per gebruiker mogelijk :
- wijzigen klantenfiche -> BTW velden instelbaar als niet wijzigbaar
- wijzigen leveranciersfiche -> BTW velden instelbaar als niet wijzigbaar
Opstartcommando "WEBSHOP" -> geen foutmeldingen meer / uitvoeren URL uitgeschakeld
Opstartcommando "WEBSHOPEXPORT" -> geen foutmeldingen meer / uitvoeren URL uitgeschakeld
Opstartcommando "WEBSHOPIMPORT" -> geen foutmeldingen meer
Nieuw opstartcommando : "PLANNINGFIFO"
Resultaat & Ratio's : afdrukken mogelijk
Afdrukken artikeletiketten -> nieuwe verwerking + geen blanco etiket
Afdrukken klantenetiketten -> nieuwe verwerking + geen blanco etiket
Afdrukken leveranciersetiketten -> nieuwe verwerking + geen blanco etiket
Afdrukken transportetiketten -> nieuwe verwerking + geen blanco etiket

Versie 19.19.0035.003
Maatwerk : webshopimport -> aanmaak nieuwe klant : rembours = Neen
Maatwerk : artikelfoto's nu ook via EAN-code artikel bij export naar FTP
Maatwerk : bij aanmaak transportetiket -> bruto gewicht wordt berekend
Maatwerk : bij aanmaak catalogus -> vermelden webshop standaard op Nee
Vernieuwde klantenfilter & leveranciersfilter (F3) : kode1 en kode2 zijn toegevoegd (blad algemeen)
Volgende velden zitten nu in de filter :
zoeksleutel, naam, tav, adres, postcode, stad, kode1, kode2, info01, info02
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 19.19.0035.004
Facturatie -> Lijsten klanten -> documentenlijst -> nieuwe selectie : Filter omschrijving
Facturatie -> Lijsten klanten -> Backorder (//) -> nieuwe selectie : Filter omschrijving
Facturatie -> Lijsten klanten -> Backorder -> nieuwe selectie : Filter omschrijving
Nieuwe module webshop weblyx : Superuser
Maatwerk -> Quick klant -> Rembours = Nee
Vernieuwde import webshop met type klant (/KL, /SU, ...) -> standaard = /KL
Vernieuwde kassamodule : afronding op 5 cent vanaf 01/12/2019
Uitgebreide export -> nieuw veld : beschikbaar_nly (NO, LOW, YES)

Versie 20.19.0035.001
Overzetten B -> L/F : controle FIFO (AVAILABLE / STOCK), anders nul
Release 2 (R2) :
Maatwerk VDS Seafood -> vorige prijs bij aanmaak bestelbon (huidig jaar + vorig jaar)
Licentiebenaming aangepast naar V20 (ipv V19) in licentiescherm

Versie 20.19.0035.002
Nieuwe email mogelijk rechtstreeks naar outlook (outlook.fil)
FIFO-planning : Backorderlijst met totaal leverbaar (klant en eindtotaal)
Maatwerk webshop : Q -> aanmaak particuliere klant (B) met specifieke omschrijving (/PA of /BOL)
en verwerking factuur naar fact.klantnr
Klantenfiche : provincie -> land/provincie
Leveranciersfiche : provincie -> land/provincie
Export artikels -> XLSX, CSV : nieuwe en vluggere verwerking + keuze actief/niet actief/alle
Export artikels (prijslijst) : idem
Export art_catalogus : idem
Export klanten -> XLSX, CSV : nieuwe en vluggere verwerking + keuze actief/niet actief/alle
Export leveranciers -> XLSX, CSV : nieuwe en vluggere verwerking + keuze actief/niet actief/alle
Export groepen -> XLSX, CSV : nieuwe en vluggere verwerking + selectie van/tot groep
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ASTRALYX for Windows
32-bit Euro-versie
Versie 20.19.0035.003
Import klanten xlsx-file -> vernieuwde werking (controle velden BTW-regime tem 5 ipv 4)
Import leveranciers xlsx-file -> vernieuwde werking (controle velden BTW-regime tem 5)
Export naar webshop -> nieuwe verwerking foto's / multitaskredraw()
Maatwerk : import webshop -> particulier/BOL/Dropshipment -> actief op N
Nieuwe module : VPN-verbinding naar Astralyx
Nieuwe module : afdrukken documenten in rapport-layout (ingave/tabel/na overzetten...)
Layout documenten (detaillijnen) : land van oorsprong
Maatwerk : promoties artikels op aantal (vb 3+1, 5+2, ...)
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