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UNIT4 Multivers Addin  
 

 

Met de UNIT4 Multivers Addin breid je de functionaliteit van Unit4 TaskManager / BPM Server uit 

met een uitgebreide set koppelingsmogelijkheden aan UNIT4 Multivers (Online). Deze Addin 

werkt met de nieuwste technieken die via UNIT4 API beschikbaar zijn. 

 

Mis je functionaliteit? Geen probleem! Laat het ons weten en we kijken of er mogelijkheden zijn 

binnen de geboden functionaliteit van Unit4 Multivers API. 

 

Let op: deze beschrijving is gebaseerd op versie 7.0.110 van UNIT4 Multivers Addin en behoort bij de UNIT4 Multivers 

10.10.0 of hoger. 

 

Wat zijn de nieuwe functionaliteiten? 

Abonnementen 

• Abonnement aanmaken 

Basis 

• Betalings- en leveringscondities aanmaken/wijzigen 

• Landgegevens beheren 

• Afdrukteller ophogen 

• Gegevens in een vrije tabel beheren 

• Backup van offline administratie (zelfs als gebruikers zijn ingelogd!) 

• SQL-query’s uitvoeren op online administratie 

Financieel 

• Inboeken, wijzigen en verwijderen van inkoopfacturen inclusief projectmutaties 

• Inboeken, wijzigen en verwijderen van verkoopfacturen 

• Versturen van e-Factuur (PEPPOL) 

• Verhogen van de teller voor de aanmaningen 

• Inboeken en verwijderen van Kas/Bank/Giro-boekingen inclusief afboeken van inkoop- en 

verkoopfacturen 

• Inboeken en verwijderen van Memoriaal-boekingen inclusief afboeken van inkoop- en 

verkoopfacturen 

• Debiteuren aanmaken, wijzigen en verwijderen inclusief intrastat-gegevens 
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• Crediteuren aanmaken, wijzigen en verwijderen inclusief intrastat-gegevens 

• Inkoopfacturen fiatteren 

• Verbijzondering (kostenplaatsen en dossiers) aanmaken en wijzigen 

• Machtigingscodes voor gebruik van SEPA-incasso aanmaken 

Logistiek 

• Prijsinformatie ophalen, rekening houdend met prijsafspraken 

• Standaard exports voor artikel- en voorraadgegevens 

• Inkooporders inboeken, wijzigen en aanvullen. 

• Verkooporders/factuuropdrachten inboeken, wijzigen en verwijderen 

• Genereren van UBL-facturen 

• Verwerken van factuuropdrachten 

• Afmelden magazijnbon (alleen offline) 

• Voorraadmutaties (alleen offline) 

Projecten 

• Uurmutaties en artikelen toevoegen 

• Uurmutaties goedkeuren 

Relatiebeheer 

• Notities aanmaken (alleen offline) 

• Acties aanmaken en wijzigen (alleen offline) 

• Notities ophalen 

• Bankrekeningen aanmaken en verwijderen 

• Personen aanmaken, wijzigen en verwijderen 

• Relaties aanmaken en wijzigen 

• Adressen toevoegen 

• Afdrukbestemmingen toevoegen en wijzigen 

• Contactpersonen toevoegen 

Helpdesk 
 
Onze helpdesk medewerkers zijn er om je op weg te helpen. We willen je graag van dienst zijn. 

Daarom vragen we je de helpdesk aanvraag zo volledig mogelijk per e-mail te versturen. Gebruik 

hiervoor het aanvraagformulier op onze website: https://www.bpmsoftware.nl/helpdesk/ 

https://www.bpmsoftware.nl/helpdesk/

