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DOEL 

Verschillende 

aanpassingen  

 

 

COMMENTAREN  

Tijdens het invoeren kan de « F2 » knop gebruikt worden om snel de commentaar 

van een vorige detaillijn te kopiëren. 

LIJSTEN  

- De klant/leveranciersbalansen hebben een bijkomende optie om enkel de 

debet of credit saldi weer te geven 
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- Lijsten algemene rekeningen wordt info toegevoegd of de rekening 

afpunting toelaat of niet  

- Lijst btw-samenvatting groepeert verschillende afzonderlijke lijsten samen. 

- De lijsten kunnen ook per mail worden verzonden (gemakkelijk voor de 

fiduciaires). 

AANMANINGSBRIEVEN 

 
Toevoeging van een afdrukformaat zoals voor de facturen 

Opgelet: het formaat van de herinneringsbrieven houdt in dat gebruikers met een 

gepersonaliseerde layout hun layout moeten hernoemen. Recallc.rpt wordt dus 

RecallcX.rpt waar X het gekozen formaatnummer voorstelt. 
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EXPORT IN CSV 

Alle grids kunnen 

geëxporteerd 

worden in CSV-

formaat herkend 

door Microsoft 

Excel. Het volstaat 

om een 

rechtermuisklik te 

doen in de lijst en 

te kiezen voor “de 

lijst exporteren”. 

Het geëxporteerde 

bestand bevat alle 

zichtbare velden 

uit de grid. 
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JAARREKENINGEN XBRL 

De jaarrekeningen in 

XBRL-formaat voor de 

NBB worden nog steeds 

up to date gehouden 
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ECDF (LUXEMBURG) 

Via het menu Extra/Ecdf zijn alle lijsten gegroepeerd om naar de Luxemburgse 

administratie te 

verzenden. 

 

 

 

 

 

 

ANALYTISCH 

Toevoegen van de analytische simulaties op de rekeningen 
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INVOER AANKOPEN/VERKOPEN 

In het menu Extra/opties kan u: 

- De voorkeur kiezen voor de keuze van de btw-code tijdens de invoer 

- Kiezen om de fiche van derden te wijzigen met de gegevens 

teruggewonnen uit de eerste invoer op de rekening. 

 



 DIVERSEN 

 

 

  

 

Allegro North  

Coremansstraat 22 Bus 1 
2600 Berchem 

Sales@allegro.be www.allegro.be 03 612 55 11  

7 

  URL 

CONFIGURATIE SMTP 

De configuratie van de SMTP-parameters die nodig zijn voor het versturen van 

mails zijn niet meer toegankelijk via het menu Extra/opties maar werden 

toegevoegd aan Allegro Windows configuratie. 

WINDOWS AUTHENTICATIE 

Allegro Windows werd aangepast voor het gebruikt van SQL-servers met Windows 

authenticatie 

VERMINDEREN VAN HET AANTAL VERBINDINGEN  

Allegro Windows gebruikt nu maar één verbinding meer om aan te sluiten op de 

databases. 

SNELHEID 

Verbetering van de snelheid om aan de gegevens van een dossier te geraken. 

OUDE POPSY VERSIES 

De update van dossiers uit oude versies van Popsy is nu mogelijk zonder 

tussenliggende versies. 

 


