Release notes
Versie 10 Release 6
AR2757
Gemeld door: Elektro Groothandel Kerkhoff
Gemeld op: 18-1-2016
Opgelost op: 27-9-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om vanuit het onderdeel 'Prijsafspraken' een export naar Excel te maken van de prijsafspraken
van alle klanten.

Aangevraagd door

Elektro Groothandel Kerkhoff

Gebruik hiertoe de functie 'Alle afspraken exporteren' in het hoofdvenster van het onderdeel 'Prijsafspraken
bewerken in serie'. De sneltoets is Ctrl+Alt+E.

AR2926
Gemeld door: Hanskamp Agrotech BV
Gemeld op: 20-7-2017
Opgelost op: 19-12-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om in het 'Overzicht offertes' alleen de offertes op te vragen die wel of juist niet verwijzen
naar een orderbevestiging of andere verkoopbon. Hierbij ook rekening houden met de insteling 'Pro forma
faktuur' op de offertes.

Aangevraagd door

Hanskamp Agrotech BV

Hiertoe zijn in het optievenster bij het onderdeel twee opties 'Pro Forma Faktuur' en 'Verwijzingen van
verkoopbonnen' toegevoegd.

AR2927
Gemeld door: Hanskamp Agrotech BV
Gemeld op: 4-8-2017
Opgelost op: 27-9-2017
Omschrijving

Bij de export naar Excel van de prijsafspraken van een bepaalde klant vanuit 'Relatie bewerken' en
'Prijsafspraken bewerken in serie' houdt het programma voor de artikelomschrijvingen in de export
voortaan rekening met de taal van de betreffende klant.

Aangevraagd door

Hanskamp Agrotech BV

AR2931
Gemeld door: Jislon (Europe) BV
Gemeld op: 25-8-2017
Opgelost op: 19-12-2017
Omschrijving

De periode bovenin het venster 'Faktuurbedragen' kan voortaan worden ingesteld middels een
periodesoort, net zoals in de overzichtsonderdelen.

Aangevraagd door

Jislon (Europe) BV

AR2933
Gemeld door: Hanskamp Agrotech BV
Gemeld op: 25-8-2017
Opgelost op: 18-12-2017
Omschrijving

De alternatieve bestelnummers kunnen in een aparte kolom op een bestelbon worden afgedrukt.
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AR2936
Gemeld door: Spervital
Gemeld op: 28-8-2017
Opgelost op: 25-9-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om vanuit Order-Direct bij een crediteur in SnelStart het selectievakje 'Betaalopdracht' in- en
uit te schakelen. Deze instelling kan per leverancier worden aangepast, met een standaard instelling voor
nieuwe leveranciers in 'Instellingen relaties'.

Aangevraagd door

Spervital

Activeer deze voorziening op de pagina 'SnelStart' van het onderdeel 'Boekhoudadministraties'.

AR2942
Gemeld door: Jislon (Europe) BV
Gemeld op: 6-9-2016
Opgelost op: 19-9-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om de benamingen 'pallet' en 'halve pallet' aan te passen, bijvoorbeeld in 'Euro pallet', 'Blok
pallet' of 'Omdoos'.

Aangevraagd door

Jislon (Europe) BV
Omnial Industriële Producten

Leg de gewenste omschrijvingen vast in het onderdeel 'Benamingen'.

AR2944
Gemeld door: Technofarm
Gemeld op: 19-9-2017
Opgelost op: 19-9-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om een standaard contractsoort te selecteren voor nieuwe machines.

Aangevraagd door

Technofarm

Selecteer de gewenste standaard contractsoort in het onderdeel 'Keuzelijsten' bij onderdeel 'Machines' en
keuzelijst 'Contract'.

AR2945
Gemeld door: Hanskamp Agrotech BV
Gemeld op: 26-9-2017
Opgelost op: 27-9-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om bij de export van prijsafspraken naar Excel de kolommen en hun volgorde zelf aan te geven.

Aangevraagd door

Hanskamp Agrotech BV

U vindt de beschikbare kolommen in het nieuwe tabblad 'Prijsafspraken' van 'Instellingen relaties'.

AR2948
Gemeld door: De Goeij Deuren B.V.
Gemeld op: 28-9-2017
Opgelost op: 4-10-2017
Omschrijving

In het zoekvenster machines wordt voortaan ook de omschrijving van de machinelokatie getoond.

Aangevraagd door

De Goeij Deuren B.V.

AR2950
Gemeld door: Wemekamp Groothandel
Gemeld op: 18-10-2017
Opgelost op: 18-10-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om de volgorde van de leverancierbarcodes bij een artikel aan te passen.

Aangevraagd door

Wemekamp Groothandel

Gebruik hiertoe de knoppen 'Omhoog' en 'Omlaag' in het tabblad 'Groepen' in 'Artikel bewerken'.

AR2951
Gemeld door: Food Equipment Service
Gemeld op: 5-11-2017
Opgelost op: 12-12-2017
Omschrijving

Per printeractiviteit kan worden ingesteld dat bij het versturen per e-mail alle pdf-bijlagen moeten worden
samengevoegd in één pdf-bestand.

Aangevraagd door

Food Equipment Service

U vindt de instelling in het tabblad 'E-mails' van het onderdeelk 'Printeractiviteiten'.
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AR2952
Gemeld door: Track Line
Gemeld op: 26-10-2017
Opgelost op: 27-10-2017
Omschrijving

Na het aanmaken van een artikellijst vanuit een verkoopbon kunnen bij het aanmaken van een nieuwe bon
vanuit die artikellijst naast de aantallen voortaan ook de aanvullende omschrijvingen en verkoopinformatie
worden overgenomen.

Aangevraagd door

Track Line

Activeer hiertoe de bijbehorende selectievakjes in het tussenvenster dat verschijnt na het klikken op de
knop 'Nieuwe bon'.

AR2953
Gemeld door: Lifarma B.V.
Gemeld op: 18-10-2017
Opgelost op: 27-10-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om ook op de orderbevestiging voor de klant alleen de nog niet volledig uitgeleverde
orderregels af te drukken zoals nu standaard gebeurt op de orderbevestiging voor intern gebruik.

Aangevraagd door

Lifarma B.V.

Activeer hiertoe de instelling 'Alleen openstaande orderregels' in het tabblad 'Afdrukken' van 'Instellingen
orderbevestigingen'.

AR2954
Gemeld door: Bemomodels.com
Gemeld op: 20-10-2017
Opgelost op: 29-10-2017
Omschrijving

Voor het importeren van online bestellingen uit een Webshop kan voortaan worden aangegeven dat
artikelconfiguraties moeten worden toegepast tijdens de import. Voorheen werden artikelconfiguraties
altijd geïmporteerd als losse artikelen.

Aangevraagd door

Bemomodels.com
Haparko Cosmetics
DamenCNC BV

Activeer hiertoe het gewenste keuzerondje in het optievenster bij het onderdeel 'Online bonnen
importeren'.
Deze optie is ook al beschikbaar in recente builds van versie 10 release 5.

AR2956
Gemeld door: Sleeve Technology BV
Gemeld op: 30-10-2017
Opgelost op: 30-10-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om onderaan een assemblage-order in een apart vakje de leverdatum van de bijbehorende
orderbevestiging af te drukken.

Aangevraagd door

Sleeve Technology BV

Activeer het vakje en leg de gewenste breedte vast in het tabblad 'Opmaak' van 'Instellingen assemblages'.

AR2957
Gemeld door: Sleeve Technology BV
Gemeld op: 2-11-2017
Opgelost op: 2-11-2017
Omschrijving

Voor nieuwe assemblage-orders kan worden ingesteld dat de onderdelen op een assemblage-order van de
voorraad worden afgeboekt op de assemblagedatum van die assemblage-order. Momenteel wordt de
aanmaakdatum van de assemblage-order gebruikt als afboekdatum voor de onderdelen.

Aangevraagd door

Sleeve Technology BV
Multitube

Activeer hiertoe het selectievakje 'Onderdelen afboeken op assemblagedatum' in 'Instellingen assemblages'.

AR2958
Gemeld door: Holland SADCC Trading Company B.V.
Gemeld op: 2-11-2017
Opgelost op: 10-11-2017
Omschrijving

In de module 'Machines en onderhoud' kan een machine voortaan direct worden gekoppeld aan een artikel.
Wordt het artikel op een verkoopbon geplaatst dan kan de bijbehorende machine-informatie automatisch
worden overgenomen als verkoopinformatie bij de bonregel.

Aangevraagd door

Holland SADCC Trading Company B.V.

Zie het onderwerp 'Machine-artikel' in de helpindex voor meer informatie.
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AR2959
Gemeld door: Sleeve Technology BV
Gemeld op: 10-11-2017
Opgelost op: 10-11-2017
Omschrijving

Bij het aanmaken van een nieuwe inkoopfaktuur vanuit een bestelbon met een machine wordt de machine
voortaan overgenomen op de inkoopfaktuur.

Aangevraagd door

Sleeve Technology BV

AR2960
Gemeld door: Keda Consult
Gemeld op: 10-11-2017
Opgelost op: 12-11-2017
Omschrijving

Inkomende en uitgaande serienummers bij artikelen op bonnen kunnen voortaan ook worden aangemaakt
door het programma.

Aangevraagd door

Keda Consult

Activeer deze functie op de pagina 'Artikelen' van 'Systeeminstellingen' en selecteer het gewenste aantal
cijfers voor de aan te maken serienummers. Op de pagina 'Nummers' van 'Programma-instellingen' legt u
het nummer van het eerstvolgende aan te maken serienummer vast.
Klik in het invoervenster voor serienummers op de knop 'Serienummers aanmaken' om automatisch
serienummers aan te laten maken voor alle regels waarin nog geen serienummer is ingevoerd.

AR2961
Gemeld door: Order-Direct
Gemeld op: 12-11-2017
Opgelost op: 12-11-2017
Omschrijving

De inhoud van een pdf-bestand, als bijlage bij een relatie, artikel of bon of als bijlage bij een e-mail, wordt
voortaan getoond met een in het programma ingebouwde pdf-viewer. U heeft hiervoor geen externe
viewer meer nodig, zoals Acrobate Reader of Foxit Reader.

Aangevraagd door

Order-Direct

AR2962
Gemeld door: Burdie B.V.
Gemeld op: 13-11-2017
Opgelost op: 13-11-2017
Omschrijving

De grootboekrekeningen voor de export naar de boekhouding van de bedragen van verkoop- en
inkoopfakturen met BTW verlegd kunnen voortaan ook per artikelgroep en kostengroep worden vastgelegd.

Aangevraagd door

Burdie B.V.

AR2963
Gemeld door: Geven Heftruck Service VOF
Gemeld op: 14-11-2017
Opgelost op: 17-11-2017
Omschrijving

Voortaan kan worden ingesteld of bij het afdrukken van een datum op etiketten het eeuwnummer wel of
niet moet worden afgedrukt. Een soortgelijke instelling was er al voor bonnen.

Aangevraagd door

Geven Heftruck Service VOF

U vindt de instelling op de pagina 'Diversen' van 'Printerinstellingen'.

AR2964
Gemeld door: Keda Consult
Gemeld op: 20-11-2017
Opgelost op: 20-11-2017
Omschrijving

Bij het opslaan van een bestelbon en/of inkoopfaktuur kunnen de inkoopprijzen van de artikelen op de
bestelbon of inkoopfaktuur automatisch worden bijgewerkt bij de artikelen. Activeer hiertoe het
selectievakje 'Inkoopprijzen van artikelen bijwerken' in het tabblad 'Diversen'. In 'Relatie bewerken' kunnen
hiervoor per leverancier twee standaard instellingen worden vastgelegd.

Aangevraagd door

Keda Consult
SP-Tools

Inkoopprijzen worden alleen bijgewerkt wanneer de datum van de bestelbon of inkoopfaktuur op of na de
meest recente wijzigingsdatum van de inkoopprijs van het artikel ligt.

14-2-2018
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AR2965
Gemeld door: Order-Direct
Gemeld op: 21-11-2017
Opgelost op: 21-11-2017
Omschrijving

Bij variatie-artikelen kan voortaan per artikelvariatie worden aangegeven welke van de opties zijn
toegestaan.

Aangevraagd door

Order-Direct

Daarnaast kan aan iedere optie een artikel worden gekoppeld. Bij het samenstellen van het variatie-artikel
worden dan ook de aan de geselecteerde opties gekoppelde artikelen op de verkoopbon geplaatst.
Tenslotte kan bij iedere optie desgewenst een afwijkend aantal, verkoopprijs per stuk en/of inkoopprijs per
stuk worden vastgelegd.

AR2966
Gemeld door: KCS B.V.
Gemeld op: 14-11-2017
Opgelost op: 21-11-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om de voorraadsoort in te stellen die bepaalt of de aantallen op offertes, orderbevestigingen,
reparatiebonnen en assemblage-orders in groen of rood moeten worden weergegeven. Momenteel wordt
hiervoor de economische voorraad gebruikt.

Aangevraagd door

KCS B.V.

U vindt de instelling in het eerste tabblad 'Diversen' van 'Instellingen voorraadbeheer'.

AR2967
Gemeld door: SP-Tools
Gemeld op: 17-11-2017
Opgelost op: 21-11-2017
Omschrijving

Met de optie 'Bestelregels importeren' in het menu 'Extra' van een bestelbon kunnen artikelen met
aantallen en eventueel inkoopprijzen worden geïmporteerd uit een Excelbestand.

Aangevraagd door

SP-Tools

Er verschijnt dan een apart venster waarin het Excel-importbestand kan worden geopend en de kolommen
met artikelcodes of bestelnummers, aantallen en inkoopprijzen geselecteerd.

AR2970
Gemeld door: Janssens Kassasystemen B.V.
Gemeld op: 30-11-2017
Opgelost op: 30-11-2017
Omschrijving

In het onderdeel 'Relatie bekijken' worden in het nieuwe tabblad 'Historie' allle contacten (notities, taken en
e-mails) met, bonnen en brieven voor, machines van en betalingen door of aan een relatie getoond.

Aangevraagd door

Janssens Kassasystemen B.V.

Het tabblad maakt deel uit van de module 'CRM'.

AR2972
Gemeld door: VeTi BV
Gemeld op: 1-12-2017
Opgelost op: 1-12-2017
Omschrijving

Bij de tekstregels op verkoopbonnen voor verzendbonnen is bij 'Verzonden op' en 'Verstuurd per' een
indicator voor de verzendwijze toegevoegd.

14-2-2018
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AR2973
Gemeld door: Order-Direct
Gemeld op: 4-12-2017
Opgelost op: 4-12-2017
Omschrijving

Bij een printeractiviteit kunnen voortaan meerdere e-mailteksten worden vastgelegd. Bij het afdrukken naar
een bestand en het versturen van dit bestand per e-mail kan in het afdrukvenster de gewenste e-mailtekst
worden geselecteerd.

Aangevraagd door

Order-Direct

Wordt er direct afgedrukt naar een bestand met de knop 'E-mailen' dan verschijnt er een apart venster voor
het selecteren van de gewenste e-mailtekst.
Ook bij het versturen van een e-mail aan een relatie, eventueel aan een specifieke contactpersoon, vanuit
'Relatie bekijken' en bij het versturen van een e-mail voor een notitie, taak en machine kan voortaan
gebruik worden gemaakt van e-mailteksten.
E-mailteksten kunnen rechtstreeks worden bewerkt in de e-maileditor van Order-Direct.

AR2974
Gemeld door: Order-Direct
Gemeld op: 12-12-2017
Opgelost op: 12-12-2017
Omschrijving

Bij een notitie kan voortaan een notitiestatus worden vastgelegd om het verloop van de afhandeling van de
notitie te kunnen volgen.

Aangevraagd door

Order-Direct

De lijst van mogelijke notitiestatussen wordt vastgelegd in 'Instellingen notities'.
Het onderdeel 'Overzicht notities' is uitgebreid met een tabblad waarin de notities getotaliseerd per
notitiestatus worden getoond.
In het dashboard kan een vak met de openstaande notities per notitiestatus worden opgenomem.

AR2975
Gemeld door: Track Line
Gemeld op: 24-11-2017
Opgelost op: 20-12-2017
Omschrijving

Mogelijkheid om verplicht invulbare invoervelden aan te wijzen bij machines waaronder de artikelcode van
het gekoppelde artikel.

Aangevraagd door

Track Line

De lijst met mogelijk verplichte machinevelden vindt u op de eerste pagina 'Algemeen' van 'Instellingen
machines'.

AR2976
Gemeld door: Janssens Kassasystemen B.V.
Gemeld op: 11-12-2017
Opgelost op: 15-12-2017
Omschrijving

Het dagoverzicht bonnen toont voortaan ook de gemiddelde aantallen aangemaakte notities, taken en emails.

Aangevraagd door

Janssens Kassasystemen B.V.

Selecteer de gewenste gegevenssoorten met de knoppen aan de rechterzijde van het venster.

AR2977
Gemeld door: Delta International B.V.
Gemeld op: 9-11-2017
Opgelost op: 18-12-2017
Omschrijving

Ook inkoopafspraken kunnen voortaan worden aangemerkt als exclusieve afspraak, wat wil zeggen dat ze
altijd worden toegepast, ook als de (aktie) inkoopprijs van het artikel zelf lager is.

Aangevraagd door

Delta International B.V.

Hiertoe is het selectievakje 'Exclusieve afspraak' toegevoegd bij het bewerken van inkoopafspraken. Het
selectievakje is ook beschikbaar bij het bewerken van inkoopstaffels.

14-2-2018
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AR2978
Gemeld door: Sleeve Technology BV
Gemeld op: 15-12-2017
Opgelost op: 18-12-2017
Omschrijving

In het 'Overzicht bestelbonnen' kunnen voortaan ook alleen afgehandelde of alleen niet afgehandelde
bestelbonnen worden verzameld.

Aangevraagd door

Sleeve Technology BV

Hiertoe zijn in het optievenster bij het onderdeel een drietal keuzerondjes toegevoegd.

AR2980
Gemeld door: Order-Direct
Gemeld op: 26-12-2017
Opgelost op: 26-12-2017
Omschrijving

Het onderdeel 'Overzicht reparaties' is geoptimaliseerd. Het opvragen van overzichten in de diverse
tabbladen van dit onderdeel verloopt nu aanzienlijk sneller.

Aangevraagd door

Order-Direct

AR2981
Gemeld door: Sleeve Technology BV
Gemeld op: 20-12-2017
Opgelost op: 4-1-2018
Omschrijving

Bij het per e-mail versturen van een bon met een assemblage-artikel kunnen naast de bijlagen bij dat
assemblage-artikel voortaan ook alle bijlagen bij de artikelen in de bijbehorende stuklijst met de e-mail
worden meegestuurd.

Aangevraagd door

Sleeve Technology BV

Activeer hiertoe de optie 'Bijlagen bij stuklijst ook bijvoegen' in het tabblad 'Instellingen' van het onderdeel
'Artikel bewerken'.

AR2982
Gemeld door: Technofil B.V.
Gemeld op: 19-12-2017
Opgelost op: 3-1-2018
Omschrijving

Bij het opvragen van de gegevens van orderbevestigingen middels de API worden voortaan ook de
afleveradressen van de gevonden orderbevestigingen teruggegeven.

Aangevraagd door

Technofil B.V.

AR2983
Gemeld door: HKM Magazijninrichting BV
Gemeld op: 22-12-2017
Opgelost op: 5-1-2018
Omschrijving

Van een artikelconfiguratie kan het bijbehorende beschikbare aantal worden berekend uit de voorraden van
de onderdelen. Het beschikbare aantal wordt getoond in een extra vakje in de voorraadstatus

Aangevraagd door

HKM Magazijninrichting BV

Activeer deze optie in het eerste tabblad van 'Instellingen voorraadbeheer'. Geef vervolgens in het tabblad
'Configuratie' van 'Artikel bewerken' per artikelconfiguratie aan of hiervan steeds het beschikbare aantal
moet worden berekend en getoond.
In het optievenster voor de Webshop geeft u aan of het beschikbare aantal van een artikelconfiguratie als
'voorraad' van het hoofdartikel moet worden geëxporteerd naar de Webshop.

AR2984
Gemeld door: HKM Magazijninrichting BV
Gemeld op: 11-1-2018
Opgelost op: 12-1-2018
Omschrijving

E-mailteksten kunnen ook worden gebruikt voor de inhoud van een afspraak in de agenda van Outlook, met
gebruikmaking van alle ondersteunde indicatoren.

Aangevraagd door

HKM Magazijninrichting BV

Selecteer de gewenste e-mailtekst onderin het venster voor het aanmaken van een nieuwe afspraak. Alleen
e-mailteksten met opmaak 'Tekst' kunnen worden geselecteerd.
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AR2985
Gemeld door: Huisman Tricot b.v.
Gemeld op: 12-12-2017
Opgelost op: 14-1-2018
Omschrijving

Uit Webshops van CM Specialist kunnen voortaan ook alleen online orders worden geïmporteerd van
klanten met één bepaald gebruikersniveau. Zo kan de Webshop worden gebruikt met meerdere
bestandensets, bijvoorbeeld één bestandenset met zakelijke en een andere bestandenset met particuliere
klanten.

Aangevraagd door

Huisman Tricot b.v.

Selecteer het gewenste gebruikersniveau op de pagina 'CM Specialist' van het optievenster bij de Webshop
in 'Online artikelen bewerken'.

AR2986
Gemeld door: Robri Elektrotechnische groothandel
Gemeld op: 12-1-2018
Opgelost op: 15-1-2018
Omschrijving

In de PAB2-artikelimport wordt voortaan ook de prijseenheid bij ieder artikel meegenomen.

Aangevraagd door

Robri Elektrotechnische groothandel
Elektro Groothandel Kerkhoff

Werk de verkoop- en inkoopprijseenheden na de import bij met de optie 'Veldwijzigingen' in het tweede
tabblad 'Bijwerken'.

AR2987
Gemeld door: Food Equipment Service
Gemeld op: 19-1-2018
Opgelost op: 20-1-2018
Omschrijving

In 'Overzicht offertes' kan in het tabblad met de offertegegevens ook een kolom met de filiaalcode worden
aangezet.

Aangevraagd door

Food Equipment Service

AR2988
Gemeld door: Jislon (Europe) BV
Gemeld op: 18-1-2018
Opgelost op: 21-1-2018
Omschrijving

In het tabblad 'Kostensoorten' van 'Overzicht inkoopfakturen' wordt voortaan in een aparte kolom de
aanvullende omschrijving bij de kostensoort getoond, mits de optie 'Aantallen totaliseren' is uitgeschakeld
in het optievenster.

Aangevraagd door

Jislon (Europe) BV

AR2989
Gemeld door: Order-Direct
Gemeld op: 31-1-2018
Opgelost op: 31-1-2018
Omschrijving

Een verkoopfaktuur kan worden uitgesloten van de overzichten in de onderdelen 'Periode-omzet' en 'Totale
klantomzet' en in de vakken 'Periode-omzet' en 'Maandomzet' in het dashboard.

Aangevraagd door

Order-Direct

Schakel hiertoe het selectievakje 'Tonen in omzetoverzichten' uit in het tabblad 'Instellingen' van de
betreffende faktuur.

AR2990
Gemeld door: Janssens Kassasystemen B.V.
Gemeld op: 26-1-2018
Opgelost op: 26-1-2018
Omschrijving

In de onderdelen 'Notitie' en 'Taak' worden in een apart tabblad 'Uren' voortaan de aan de notitie of taak
gekoppelde boekingen in de urenregistratie getoond.

14-2-2018
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AR2991
Gemeld door: Jislon (Europe) BV
Gemeld op: 5-2-2018
Opgelost op: 5-2-2018
Omschrijving

Het omzetbedrag exclusief BTW van de artikelen met 0% BTW op een faktuur wordt voortaan getoond in
een aparte kolom in het onderdeel 'Faktuurbedragen'.

Aangevraagd door

Jislon (Europe) BV

Selecteer de kolom met de knop 'Kolommen instellen' in het eerste tabblad 'Totaalbedragen'. De kolom
wordt alleen getoond wanneer in het optievenster de optie 'Bedragen tonen per BW-groep' is geactiveerd.

Installatie-aanwijzingen
Deze release kan alleen worden geïnstalleerd vanaf versie 10 release 5; u kunt niet rechtstreeks updaten
vanaf een eerdere release. Gebruikt u momenteel een eerdere release, update dan eerst stap voor stap naar
alle tussenliggende releases tot en met versie 10 release 5 en daarna naar versie 10 release 6.
Volg voor de installatie de stappen zoals beschreven in de installatiehandleiding voor versie 10. U vindt de
handleiding op de Website van Order-Direct op de pagina 'Updates en release notes'.

14-2-2018

Pagina 9 - 9

