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Met de introductie van flexibele velden op ele-
menten (v13) en financiële transacties (v14) zijn 
er in principe geen beperkingen meer in het aan-
tal dimensies en de daarbij behorende informatie 
in uw Financials administratie.  

Flexibel te structureren 
informatie per dimensie
Aan elk van de dimensies, de 
elementen, kunt u zelf extra 
velden toevoegen waarop con-
troles ingesteld kunnen wor-
den. Deze extra velden kunt u 
naar wens, ook vanuit externe 
bronnen, vullen en onderhou-
den. Hierdoor kunt u relevante 
informatie inzichtelijk maken. 
Enkele voorbeelden:
• Auto gegevens toevoegen 

aan kentekens 
• Aanvullende informatie bij 

debiteuren en crediteuren

Zelfs bij de financiële trans-
acties kunt u zelf extra velden 
toevoegen.

Formaten en controles
Flexibele velden kunt u in ver-
schillende formaten aanmaken 
en voor elk van deze formaten 
kunt u controles instellen. Dit 
kunt u allemaal doen met de 
tekstvelden die u heeft aange-
maakt:
• U kunt alle velden verplicht 

maken en voorzien van een 
standaard waarde. 

• De tekstvelden hebben een 
maximale lengte van 1.000 
karakters. Bij een lengte van 
70 karakters of meer wordt 
het veld omgezet naar een 
memo met meerdere regels. 

• Tekstvelden kunt u instel-
len op alleen hoofdletter op 
basis van een reguliere ex-
pressie of lijst van waarden. 
Reguliere expressies bieden 
een standaard manier 
om tekstformaten af te 
dwingen.
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Unit4 Financials V14 
Nieuwe elementen:

• Flexibel instelbare ele-
ment autorisatie 

• Flexibele velden voor 
transacties 

• Meerdere bijlagen bij 
Financials documenten

• Verbeterde veldafleiding 
in invoer 

• Volledig nieuwe facture-
ringsfunctionaliteit

• Notificaties voor agenda 
acties

• Meer functies als ge-
plande taak in te stellen

• Inactief maken van 
gebruikers per ingangs-
datum 

• Bevoegdheden en rollen 
per bedrijf of groep
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Waarom Diesis?
• Onafhankelijk advies

• Gespecialiseerd in complexe bedrijfsprocessen

• Implementatie, Beheer & Optimalisatie

• Marktconforme tarieven

• Voor datums, gehele getallen en decimalen 
kunt u eventueel minimum en/of maximum 
toegestane waarden vastleggen.

• Daarnaast is het mogelijk om aankruisvakken 
op te nemen (Ja/Nee).

• Voor flexibele velden op elementen geldt 
dat u ook een tabel kunt maken waarmee u 
meerdere regels met velden bij één element 
kunt onderhouden. 

Beschikbaar in alle opvraag functies
De flexibele velden op transacties zijn beschik-
baar in alle Financials aanwezige opvraagfunc-
ties, behalve bij opvragen ledger. Die functie 
ondersteunt alleen flexibele velden op element 
niveau. Door flexibele velden te koppelen aan 
selecties en weergaves kunt u bepalen welke 
flexibele velden gebruikt worden.

Beschikbaar in alle integratie lagen
Flexibele velden worden ondersteund in alle 
Financials integratielagen. Daarmee kunt u bij-
voorbeeld ook externe informatie onderhouden 
bij elementen zoals risico- en krediet informatie 
voor debiteuren.

Uitbreidbaar met programmeerbare vali-
datie
Als u op de invoer van flexibele velden specifieke 
controles wilt uitvoeren, dan bestaat de moge-
lijkheid om aan elke set van flexibele velden een 
gebruikersroutine te koppelen. Daarvoor moet 
u de betreffende routine in Administration als 
gebruikersroutine aanmaken. Routines kunnen 
ofwel als JavaScript of als Java code worden 
ontwikkeld. Voor meer informatie kunt u de Ja-
vaDocs documentatie raadplegen die met Finan-
cials beschikbaar wordt gesteld.

“Met versie 14 zijn er 
eigenlijk geen beperkingen 

meer. Nu is er een 
mogelijkheid om extra 

velden toe te voegen aan de 
elementen en kunnen bij de 
financiële transacties extra 

velden aangemaakt worden.”

Onze oplossingen
• UNIT4 Financials 
• Diesis Bank Statements 
• Diesis Auditing 
• Diesis Budget & Forecast
• Order to Cash 
• Business Intelligence 
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