Aanwinsten issues Release 4.10
__________________________________________________________________________________________________________________

Bestellingen
Bestellingen invoeren/wijzigen (http://anet.be/menu/order )


Een bestelling annuleren kon tot nu enkel gedaan worden door de annuleringstermijn op 0 dagen te
zetten. In het bestelformulier zijn hiervoor nu 2 acties bijgekomen:
o Annuleer deze bestelling zonder bericht aan leverancier
o Annuleer deze bestelling met bericht aan leverancier
In beide gevallen blijft de bestelling bestaan, maar wordt de annuleringstermijn op 0 dagen gezet. Later
kan de bestelling opnieuw in uitvoering worden gebracht door in de bestelling de annuleringstermijn
weer op te trekken, registreren en vervolgens de bestelling op de verzendlijst te plaatsen.







Wanneer in een bestelling het type van deze bestelling gewijzigd wordt (vb. van monografie naar
abonnement) dan moet mogelijk ook het budget of de subcode van het budget aangepast worden.
Voortaan verschijnt er een waarschuwing "Controleer bij wijziging van het type bestelling ook het
budget en de subcode”.
In het overzicht bovenaan een bestelling kreeg je in het geval van een of meerdere gekoppelde
abonnementen een overzicht van deze abonnement te zien. De link werd enkel weergegeven door de
s:loi [abonnementsnummer]. Dit komt in de praktijk meestal neer op s:loi [s:loi].
Voortaan worden de abonnementen in het bestelformulier gepresenteerd als
titel [abonnementsnummer] [s‐loi], waarbij het abonnementsnummer enkel wordt getoond indien niet
gelijk aan titel of s‐loi.

Bij een bestelling kon enkel aangevinkt worden dat het object ontvangen is. De ontvangstdatum was
dan de datum van registratie van het vinkje.
Voortaan kan je ook zelf een datum opgeven die als ontvangstdatum zal weggeschreven worden.
o Het invulveld voor ontvangstdatum verschijnt naast elk item dat nog niet ontvangen is.
o 'Ontvangen' aanvinken zonder datum in te vullen, betekent ontvangstdatum = vandaag.
o Ontvangstdatum invullen met of zonder 'Ontvangen' aan te vinken, betekent ontvangen op de
ingevulde datum. Ontvangen in de toekomst is niet mogelijk.
Vul je toch een datum in de toekomst in, dan wordt deze automatisch gewijzigd in de datum
van vandaag.
o Als alle items ontvangen zijn, komt de globale bestelling op status ‘Ontvangen’ te staan met als
datum de laatste ontvangstdatum.



Er bestaat nu een mogelijkheid om RSS berichten uit te sturen indien de status van een bestelling
verandert.
o In 'Locatiegebonden beheer aanwinsten' kan per status aangeduid worden of er
een RSS bericht moet geplaatst worden bij aanvrager en/of 1 of meerdere gebruikers
(gescheiden door ;) en/of de locatie.
o Er is een nieuwe RSS feed 'acqstatus' aangemaakt. Het feedbericht heeft als titel de titel van de
bestelling en volgende inhoud:
qloi – acquisitielocatie
Verwoording van de nieuwe status
tekstfragment acquisitie.statusgewijzigd*statuscode*
o

o

Een statusverandering van een bestelling plaatst een bericht in een RSS queue indien als
dusdanig aangeduid in de meta‐info van de locatie. Om het kwartier worden RSS berichten
uitgestuurd.
Indien een Brocade gebruiker een RSS feed heeft, verschijnt het RSS icoon in 'Verander je
persoonlijke voorkeuren'.
Indien een aanwinstenlocatie een RSS feed heeft, verschijnt het RSS icoon in
'Locatiegebonden beheer aanwinsten'.
Indien een eindgebruiker (aanvrager) een RSS feed heeft, verschijnt het RSS icoon onder
'Persoonsgegevens' in de desktop.
De URL die achter het icoon zit, kan in een RSS lezer geplaatst worden.

Bestellingen groepsbewerkingen (http://anet.be/menu/orgr )


Er kan voor gekozen worden de aanpassing aan de leverancier al dan niet door te trekken naar het
bijhorende abonnement.
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Facturen
Facturen invoeren/wijzigen (http://anet.be/menu/invoice )


In het formulier Bewerk een factuur/kredietnota kan nu ook het factuurnummer ingegeven
worden, naast de iloi, om de factuur op te vragen.



Het overzicht van financiële gegevens bij een factuur gaf een opdeling per budget, excl en incl BTW.
Echter, als er binnen een budget zowel 6% als 21% wordt geheven, dan kwam hier een (fictief)
gemiddelde BTW%, maar mathematisch wel correct. Hierdoor kan de factuur wel correct geregistreerd
worden, maar is het overzicht niet echt bruikbaar.
De opsplitsing per btw voet gebeurt nu, zowel in het factuur formulier, als in het overzicht. Dit is wel
enkel het geval voor nieuwe facturen. In een bestaande factuur kan dit geforceerd worden door even
een bedrag te veranderen (vb ,0) en opnieuw te registreren.
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Abonnementen
Abonnementen invoeren/wijzigen (http://anet.be/menu/sube )


In het formulier voor abonnementen is in de rubriek ‘Verzending’ een veld bijgekomen:
Eenmalige informatie op verzendingen. De tekst in dit veld zal enkel vermeld worden
op de eerstvolgende verzending, bij aanvinken van Op eerstvolgende verzending
plaatsen. Van zodra deze verzending uitgestuurd werd, zal Brocade dit vinkje zelf weer weghalen. De
tekst in dit veld blijft echter wel bij het abonnement behouden voor eventueel hergebruik. Deze
eenmalige informatie wordt in de briefwisseling genoteerd samen met het reeds bestaande veld
Informatie op verzendingen ($Rinfo).

Abonnementen groepsbewerkingen (http://anet.be/menu/abongr )



Via een groepsbewerking op abonnementen kan nu ook de leverancier aangepast worden.
Er kan voor gekozen worden de aanpassing aan de leverancier al dan niet door te trekken naar de
bijhorende bestelling.

Lijst te ontvangen exemplaren (http://anet.be/menu/sbre )


Bij het zoeken op titel in de Lijst te ontvangen exemplaren (abonnementen) kwam je steeds
terecht bij het laatste exemplaar van de vorige titel. Werd aangepast zodat een zoekactie meteen
terechtkomt bij het eerste exemplaar van de titel die je zoekt.

Abonnementen invoeren/wijzigen (http://anet.be/menu/sube )
Bestellingen invoeren/wijzigen (http://anet.be/menu/order )


Bij gebruik van de knop Nieuw bericht aanmaken van het type wordt zowel in het
bestelformulier als in het abonnementenformulier gecontroleerd of aan de voorwaarden van het
bericht voldaan is. Wanneer het bericht zo gedefinieerd is dat het moet verstuurd worden naar een
aanvrager en/of leverancier, en dit specifieke veld is niet ingevuld voor deze bestelling/dit abonnement,
dan wordt er een foutmelding getoond.
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Budgetten
Budgetten invoeren/wijzigen (http://anet.be/menu/budget )
Budgetten kort overzicht (http://anet.be/menu/budgetshvw )


In de sectie Subcodes van de meta‐informatie van een budget, evenals in het Kort overzicht
van een budget, is een lijn Subtotaal bijgekomen in de kolom Boekingen. Dit is de som van alle
boekingen op de getoonde subcodes (verborgen subcodes worden dus niet meegeteld). Indien Totaal
niet gelijk is aan de som van Subtotaal en Toekenning, wordt de cel Totaal boekingen geel
gekleurd en ligt de oorzaak dus vermoedelijk bij verborgen subcodes.

Budgetten kort overzicht (http://anet.be/menu/budgetshvw )


De exportfunctie van het Kort overzicht van een budget, produceert nu zowel een ODT‐ als een
PDF‐bestand.
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Budgetten csv bestand (http://anet.be/menu/budgetcsv )


In het CSV overzicht zijn telkens alle budgetten opgenomen, los van hun status. Om geblokkeerde of
geschrapte budgetten er te kunnen uit selecteren, wordt de status van het bestand nu ook als
afzonderlijke kolom opgenomen in het overzicht.

Aanwinsten Algemeen
Aanwinsten – Statistieken (http://anet.be/menu/sys403 )


Bij de maandelijkse overzichten van bestellingen wordt een statistiek gegenereerd op basis van de
items (Onder bestelling wordt verstaan een item van een bestelling, t.t.z. een bestelling met 2 groepen
van elk 2 items omvat eigenlijk 4 bestellingen). Vanaf rel 4.10 worden de statistieken ook gemaakt op
basis van de ingevoerde bestelrecords (qloi) en op basis van tellingen per groep. Deze wijziging gaat in
vanaf de eerstvolgende uitvoering van de statistiek, maar de gegevens kunnen ook vanaf een bepaald
jaar terug opgebouwd worden (op vraag).



Het ingeven van een unieke loi voor het opstarten van een bestel‐, abonnements‐, leveranciers‐,
budget‐ of factuurformulier is nu niet langer hoofdlettergevoelig. Je kan nu dus zoeken op
s:RUB:12345 of S:RUB:12345 of s:rub:12345
Dit geldt enkel voor
o Bewerk een bestelling
o Bewerk een abonnement
o Bewerk een budget
o Bewerk een leverancier
o Bewerk een factuur/kredietnota
… en dus niet voor andere plekken in Brocade waar een loi van de aanwinsten moet ingevuld
worden!
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De navigatiebalk en tabbladen van abonnementen, leveranciers en facturen tonen nu meer informatie
over het specifieke record zodat de navigatie doorheen de soms vele actieve tabbladen en vensters
gebruikersvriendelijker wordt.
Voor bestellingen en budgetten was dit reeds duidelijker.



Bestemmingen, schenkers, nummeringsschema’s, selectiecodes en afkortingen werden omgevormd
naar nieuwe meta‐informatie.
Voorheen werd de identificatie automatisch toegekend door Brocade en was het een volgnummer.
Deze volgnummers werden toegekend per instelling. Met de meta‐informatie nieuwe stijl zijn de
identifiers gegroepeerd over alle instellingen heen. Dit wil zeggen dat de id uniek moet zijn over alle
instellingen heen. Daarom werden bij de conversie de oude id’s aangevuld met het acroniem van de
instelling. Zo hebben we bijvoorbeeld ua409, maar ook ehc409 of ap409, wat telkens staar door een
ander item.
Vanaf nu moet er ook zelf een id worden toegekend.
De identifier identificeert op unieke wijze de meta‐informatie. Een goede keuze voor de identifier is
cruciaal: deze identifier keert terug in alle Brocade software en data.
De identifier moet beginnen met een letter en mag verder nog bestaan uit cijfers en letters. Letters
mogen zowel bovenkast als onderkast zijn.
Je zal enkel de items van je eigen instelling zien. Er zou dus een foutmelding kunnen komen dat je
gekozen id niet uniek is, hoewel je het toch niet kan vinden in de lijst. In dat geval zal een andere
instelling reeds dat id gebruikt hebben.
Tip: laat je id’s eventueel standaard voorafgaan door het acroniem van je instelling, zoals de
geconverteerde items, al is dat dus niet verplicht.
Alle Brocade formulieren meta‐informatie nieuwe stijl zijn gelijkaardig opgebouwd. Je kan op deze
formulieren ook gebruik maken van de rechtermuisknop om informatie over het specifieke veld op te
vragen.
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Heeft u nog vragen? helpdesk@anet.be
Dringend? 03 265 4971
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