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1 Inleiding 
In dit document vindt u de release notes van update 201903 van Web Financieel. In dit document 
worden de belangrijkste functionele wijzigingen per module op een rijtje gezet. 

Afhankelijk van de rechten binnen Web Financieel zijn de in dit document beschreven functionaliteiten 
wel of niet beschikbaar voor de gebruiker. 

2 Algemeen 

Nieuwe autorisatie: Raadpleger bedrijfsniveau 
Dyade heeft de informatievoorziening vanuit Web Financieel uitgebreid voor gebruikers die de 
financiële administratie op bedrijfsniveau raadplegen. Hiervoor is een nieuwe autorisatiemogelijkheid 
beschikbaar. Met deze autorisatie wordt gestart op een nieuwe startpagina met een knoppen menu 
waarmee onder andere snel een rapportagetool en een dashboard zijn te raadplegen. 

Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje nieuws op onze website onder Bedrijfsvoering > 
Financiële administratie. 

Algemeen 
Uitfaseren TLS 1.0 en TLS 1.1 per 1 april 2019 
Per 1 april 2019 biedt Web Financieel geen ondersteuning meer voor deze beide versies. Het gebruik 
hiervan wordt niet meer als voldoende veilig beschouwd. Daarom zal onze leverancier vanaf april 
2019 uitsluitend nog gebruik maken van TLS 1.2. Hiermee wordt aangesloten bij de overheid, banken, 
webwinkels en payment providers die inmiddels vanuit veiligheidsoogpunt ook alleen nog maar 
gebruik maken van versie 1.2. 

Hieronder een overzicht van browsers en besturingssystemen die TLS 1.2 ondersteunen: 

Internetbrowsers: 
• Apple Safari: vanaf versie 7 
• Google Chrome: vanaf versie 30 
• Mozilla Firefox: vanaf versie 27 
• Microsoft Internet Explorer: vanaf versie 11 

Mobiele browsers (smartphones/tablets): 
• Apple Safari: vanaf iOS versie 7 
• Google Chrome: vanaf Android versie 6.0 
• Microsoft Internet Explorer: vanaf Windows Phone 8.1 

Besturingssystemen: 
• Apple OSX/macOS: vanaf versie 10.9 
• Microsoft Windows: vanaf versie 7 

https://dyade.nl/diensten/financiele-administratie
https://dyade.nl/diensten/financiele-administratie
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Meer werkruimte aan de bovenkant van het scherm 
Voor meer ruimte aan de bovenkant van scherm is het kruimelpad samengevoegd met de titel van de 
gestarte functie. Hierbij zijn de navigatie-opties (bladertoetsen, ‘Naar de lijst met…’) verplaatst naar de 
titel van het formulier.Documenten inbox opgenomen in de metabar 

Wanneer in Web Financieel de exporteerknop wordt gebruikt, kan het bestand links in het scherm in 
de Documenten Inbox terug gevonden worden. Vanaf deze versie is de documenten inbox 

ook opgenomen in de metabar. 
Op deze manier zijn de 
geëxporteerde documenten en 
verwerkingsverslagen tevens 
opvraagbaar wanneer een 
gebruiker de linkerkant van het 
scherm verbergt. 

Met een klik op het documenten icoon opent een keuzelijst waarin de beschikbare documenten 
worden getoond (maximaal 10 documenten). Ook kan via dit menu rechtstreeks gegaan worden naar 
de functie documenten inbox (MINBOX). 

Gegevens invoeren of bewerken verbeterd 
Bij het invoeren of bewerken van gegevens kan via de 
i-knop gezocht worden in een tabel naar een waarde 
voor een bepaald veld. Ook kan de waarde die nodig 
is direct in het veld ingetypt worden als deze bekend 
is. Vervolgens kan door op de bijwerk-knop te klikken 
de omschrijving uit de bijbehorende tabel opgehaald 
worden. 

In deze versie is in de techniek van het ophalen van de 
omschrijving verbeterd. Zodra er in een i-veld een 
waarde is ingevoerd en verder gegaan wordt, haalt het 
systeem automatisch de bijbehorende omschrijving op 
en toont deze direct in het scherm. De bijwerk-knop is 
achter alle infoknoppen verwijderd. 

Filters worden onthouden bij wisselen naar ander bedrijf (hoofdbrowser) 
Via het onderdeel Bedrijfsgegevens aan de linkerkant van het scherm kan er gewisseld worden naar 
een ander bedrijf. In het geval dat er een functie/browser openstaat, wordt voor meer gebruiksgemak  
de filters zoals deze (in de hoofdbrowser) waren ingesteld, voortaan onthouden. 

Automatische bepaling BIC van Belgische banken mogelijk 
Voor bepaalde landen is het mogelijk om de BIC automatisch af te leiden uit het IBAN-nummer. Voor 
Nederland is deze bijvoorbeeld te herleiden uit positie 5 tot en met 8 van het IBAN nummer. Op basis 
van deze bankcode kan de BIC worden bepaald. 

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de BIC van Belgische banken automatisch te laten bepalen. 
In de functie Landen (MLNDST) wordt de beginpositie (=5) en lengte van de bankcode in de IBAN 
(=3) vastgelegd. 

Kolommen vastzetten in browsers bij horizontaal scrollen 
Vanaf deze versie is het mogelijk dat in weergaven/browsers kolommen vastgezet zijn. Dit is handig 
bij browsers met veel informatie in het scherm waarbij de identificatie van records dan in de eerste 2-3 
kolommen aan de linkerkant van het scherm staan Voorheen verdwenen deze uit beeld zodra er naar 
rechts werd gescrold. 
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Diverse performanceverbeteringen doorgevoerd 
Er is een aantal aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van de performance. 

 De dagelijkse verwerking in de nacht is geoptimaliseerd en versneld. 

 De afhandeling van acties is verbeterd. 

 Daarnaast is de maximum actietijd van een browser verlaagd van 90 naar 60 seconden. 

In het geval dat de actie niet afgerond kon worden binnen 60 seconden, dan zal er een “time-out” 
melding worden getoond. 

SEPA 
Verbeteringen in SEPA-bestanden doorgevoerd 
In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de inhoud en indeling van de SEPA-
bestanden (zowel voor betalingen, als voor incasso), zodat deze aansluiten bij de laatste eisen van de 
Nederlandse banken. 

Documenten 
Geen wit/leeg venster bij openen documenten/bestanden in Chrome 
Wanneer een document wordt gelezen of wordt bewerkt, krijgt de internetbrowser de opdracht om het 
document te openen. Elke internetbrowser doet dat op zijn eigen manier. Uit veiligheidsoverwegingen 
staan de meeste internetbrowsers niet toe dat een document binnen de browser geopend wordt. In 
Google Chrome bijvoorbeeld wordt het document eerst gedownload, waarbij tegelijkertijd ook een 
leeg, wit scherm wordt geopend. 

In deze versie is hiervoor een oplossing gevonden. Wanneer er bijvoorbeeld vanuit Chrome een 
document wordt gelezen of bewerkt, gebeurt dit voortaan zonder het openen van het lege venster. 
Controleer na de upgrade wel of de browser Google Chrome goed staat ingesteld: 

• Open in Google Chrome het menu rechts bovenin (via de drie puntjes). 
• Ga naar Instellingen. 
• Klik onderaan de volgende pagina op ‘Geavanceerd’. 
• Klik in het onderdeel ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’. 
• Kies vervolgens voor ‘pdf-documenten’. 
• Controleer of de instelling ‘Download pdf-bestanden in plaats van ze automatisch te openen in 

Chrome’ uit staat. 

Verbeterde herkenbaarheid gemailde documenten/bestanden 
In browsers met documenten kan via de actie ‘Document mailen’ deze documenten doorgestuurd 
worden naar andere personen. Hierbij wordt voortaan de naam van de gemailde documenten of 
bestanden standaard in het onderwerp en de tekst van het e-mailbericht vermeld. Als de ontvanger 
reageert op de e-mail, dan kan er nu gemakkelijk worden teruggevonden om welk document het gaat. 

3 Beheer 
** Geen functionele wijzigingen ** 

4 Grootboek 
** Geen functionele wijzigingen ** 

5 Budgetten 
** Geen functionele wijzigingen ** 
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6 Crediteuren 

Crediteuren 
Nieuwe zoekoptie toegevoegd bij ‘Inkoopfacturen’ en ‘Openstaande posten’ 
In de vorige versie is Web Financieel uitgebreid met een nieuwe zoekmogelijkheid in diverse 
browsers, aangestuurd vanuit de suggest-definities. Vanaf deze versie is deze nieuwe zoekfunctie ook 
beschikbaar in de browsers met Inkoopfacturen (MINFKT) en Openstaande posten voor Crediteuren 
(MWZOPK). Ook hier kan er voortaan snel en gemakkelijk gezocht/gefilterd worden op basis van 
verschillende gegevens die bij de factuur/openstaande post zijn opgeslagen. 

Veld ‘Naam’ vergroot naar 70 posities (Tenaamstelling bankrekening) 
Bij de Crediteuren (MKRDST) is via de shortcut Rekeningen de bankrekening(en)/IBAN van de 
crediteur terug te vinden. Hier is in het onderdeel Tenaamstelling bankrekening het veld Naam 
vergroot van 40 naar 70 posities. Op deze manier kan de maximum toegestane lengte in betaal- en 
incasso-opdrachten voortaan volledig benut worden. 

Automatische betalingen binnenland 
Inzicht in de betaalbaarstelling toegevoegd 
Vanaf nu is de informatie omtrent de betaalbaarstelling terug te vinden in Web Financieel via de 
functie ‘Betaalbaarstellen Betaaladvies (Eurobetalingen SEPA-Zone)’ (MBSTAB). Standaard worden 
de betaalbaarstellingen van de laatste maand getoond. Door te klikken op de shortcut 
‘Betaalbaarstelling’ wordt de betaalbaarstelling per bank getoond. Het totaalbedrag van, en het aantal 
posten in de betaalbaarstelling wordt getoond. Door te klikken op de shortcut ‘Betaalbaargestelde 
posten’ wordt inzicht verkregen in de afzonderlijke facturen welke zijn opgenomen in de 
betaalbaarstelling. 

7 Debiteuren 

Debiteuren 
Veld ‘Naam rekeninghouder’ vergroot naar 70 posities 
Bij de Debiteuren (MDEBST) is in het onderdeel Incasso het veld Naam rekeninghouder vergroot van 
35 naar 70 posities. Op deze manier kan de maximum toegestane lengte in betaal- en incasso-
opdrachten voortaan volledig benut worden. 

Openstaande posten 
Nieuwe zoekoptie toegevoegd bij ‘Openstaande posten’ 
In de vorige versie is Web Financieel uitgebreid met een nieuwe zoekmogelijkheid in diverse 
browsers, aangestuurd vanuit de suggest-definities. Vanaf deze versie is deze nieuwe zoekfunctie ook 
beschikbaar in de browsers met Openstaande posten voor Debiteuren (MWZOPD). Ook hier kan 
voortaan snel en gemakkelijk gezocht/gefilterd worden op basis van verschillende gegevens die bij de 
openstaande post zijn opgeslagen. 

Rekeningoverzichten afdrukken met selectie op accountmanager of debiteurgroep 
Met de functie Afdrukken Rekeningoverzichten (PREKOZ) kan per debiteur een rekeningoverzicht 
afgedrukt worden. In een rekeningoverzicht worden niet alleen de openstaande posten getoond, maar 
wordt ook weergegeven wanneer deze betaald (hadden) moeten worden.  

In deze versie is hier een aanvullende selectieoptie aan toegevoegd: Vanaf – t/m debiteurgroep. Op 
deze manier kunnen de rekeningoverzichten anders opgevraagd worden. 

8 Elektronische bankafschriften 

Algemeen 
Beter inzicht in matching transactieregels 
In de browser met Transactieregels Elektronische Bankafschriften (MAFTRN) zijn de kolommen 
‘Extern factuurnummer’ en ‘Opdrachtnummer’ toegevoegd. Met deze informatie wordt duidelijker 
weergegeven hoe de matching van de transactieregels tot stand is gekomen. 
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9 Vaste activa 
** Geen functionele wijzigingen ** 

10 Projecten 

Afsluiting 
Bij ‘Nacalculeren Projecten’ controle op jaar/periode laatste projectmutatie toegevoegd  
Bij het nacalculeren van projecten (VPRNAK) is het veld Periode nacalculatie mag niet voor periode 
laatste projectmutatie liggen toegevoegd. Wanneer het nieuwe veld is geactiveerd mag de bij het 
nacalculeren opgegeven combinatie van jaar/periode niet voor het jaar/de periode van de laatste 
mutatie liggen. Met andere woorden: Projecten die mutaties hebben met een latere jaar/periode dan 
opgegeven in het formulier, worden dan niet meegenomen in de nacalculatie. 

11 Standaard overzichten 
** Geen functionele wijzigingen ** 


