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Typografische conventies 

Stijl Omschrijving 

Voorbeeld Woorden of tekens op het scherm die worden geciteerd. Dit zijn onder andere veldnamen, 

vensternamen, labels van knoppen, menunamen, menupaden en menuopties. 

Tekstuele kruisverwijzingen naar andere documenten. 

Voorbeeld Benadrukte woorden of uitdrukkingen. 

VOORBEELD Technische namen van systeemobjecten. Dit kunnen rapportnamen, programmanamen, 

transactiecodes, tabelnamen en sleutelbegrippen van een programmeertaal zijn wanneer 

deze voorkomen in de hoofdtekst, bijvoorbeeld SELECT en INCLUDE. 

Voorbeeld Uitvoer op het scherm. Dit zijn bijvoorbeeld namen en paden van bestanden en directory's, 

berichten, brontekst, namen van variabelen en parameters of namen van installatie-, 

upgrade- en databasetools. 

Voorbeeld Exacte invoer van de gebruiker. Dit zijn woorden of letters die u letterlijk in het systeem moet 

overnemen zoals deze in de documentatie worden weergegeven. 

<Voorbeeld> Variabele invoer van de gebruiker. Punthaken geven aan dat u deze worden en tekens moet 

vervangen door de desbetreffende inhoud om gegevens in het systeem in te voeren. 

VOORBEELD  Toetsen op het toetsenbord, bijvoorbeeld F2  of ENTER . 
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SAP Business One: Nieuw in versie 9.0 

In dit document worden belangrijke functionele uitbreidingen en wijzigingen in SAP Business One 9.0 kort 

beschreven. 

 Opmerking 

Zie SAP Note 1744462 voor de meest actuele informatie. Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor 

SAP Business One 9.0. 

Toegang tot SAP Notes: 

1. Voer de volgende URL in de adresbalk van uw webbrowser in: 

http://service.sap.com/smb/sbocustomer 

2. Klik in het menu bovenaan op Get Support. 

  

https://b1-support.wdf.sap.corp/sap/support/notes/1744462
http://service.sap.com/smb/sbocustomer
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Beheer 

Functie Omschrijving 

Verbeteringen in de wizard 

Opschonen stamgegevens 

De wizard Opschonen stamgegevens is verbeterd om privacybescherming 

te ondersteunen voor zowel zakenpartners als werknemers. In SAP 

Business One 9.0 kunt u het volgende doen:  

 Privégegevens van zakenpartners, contactpersonen bij zakenpartners 

en stamgegevens van werknemers laten verwijderen door de 

gebruikers. U kunt bijvoorbeeld namen, telefoonnummers, adressen 

enzovoort verwijderen. 

 Zakenpartners deactiveren: de geselecteerde zakenpartners krijgen de 

status Inactief en er kunnen geen verkoop- of inkoopdocumenten voor 

hen worden gemaakt. U kunt deze status op elk gewenst moment 

terugdraaien. 

 Werknemers deactiveren: de geselecteerde werknemers kunnen niet 

worden gekoppeld aan in SAP Business One gecreëerde documenten. U 

kunt op elk gewenst moment een werknemer weer de status Actieve 

Werknemer geven. 

 Alle stamgegevens van zakenpartners en werknemers verwijderen. 

Verbeteringsprogramma SAP 

Business One 

SAP verwerkt voortdurend feedback van onze klanten om beter te begrijpen 

wat onze gebruikers nodig hebben en de kwaliteit van onze producten te 

verbeteren. In SAP Business One 9.0 kunt u hieraan bijdragen door deel te 

nemen aan het SAP Business One-verbeteringsprogramma.  

Als u deelneemt, worden automatisch diagnose- en gebruiksgegevens 

verzameld over uw gebruik van SAP Business One, zonder dat u verder iets 

hoeft te doen. De gegevens die beschikbaar stelt zijn anoniem. SAP 

verzamelt geen persoonlijke of financiële gegevens van uw bedrijf.  

Uw deelname aan dit programma is geheel vrijwillig. U kunt er op elk 

gewenst moment aan beginnen of uw deelname beëindigen. 
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Boekhouding 

Functie Omschrijving 

Geavanceerde rekeningbepaling 

GB-rekeningen 

SAP Business One 9.0 levert een flexibel en gecentraliseerd systeem voor 

het beheren van rekeningbepaling van GB-rekeningen voor voorraad. Met 

deze geavanceerde GB-rekeningbepalingsregels kunt u voorraad-

grootboekrekeningen toewijzen op grond van: 

 artikelgroepen 

 artikelen en magazijnen 

 zakenpartnergroepen 

 BTW-nummers 

 ontvangstlanden 

 ontvangstdeelstaten 

 verschillende combinaties van alle bovenstaande criteria 
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Financiële boekhouding 

Functie Omschrijving 

Mogelijkheid tot latente 

belastingen in handmatige 

journaalboekingen1 

In SAP Business One 9.0 kunt u latente belastingen beheren in handmatige 

journaalboekingen, journaaldocumenten, boekingssjablonen en 

doorlopende boekingen. 

Vaste activa In SAP Business One 9.0 kunt u vaste activa beheren met een volledig 

geïntegreerde oplossing.  

Naast de functies van de oplossing voor vaste activa in SAP Business One 

8.82 kunt u met de functionaliteit voor vaste activa in SAP Business One 9.0 

het volgende doen: 

 De afschrijving van uw vaste activa plannen met de nieuwe 

afschrijvingsmethode "Lineaire periodebesturing"  

 De afschrijving van vaste activa berekenen op basis van de maandelijkse 

grondslag 

 Informatie over vaste activa beheren in de artikelstamgegevens 

 Uw vaste activa aankopen en verkopen met de volgende typen 

documenten: 

o Ontvangen factuur 

o Ontvangen creditnota 

o Ontvangen correctiefactuur2 

o Storno ontvangen correctiefactuur2 

o Ontvangen reservefactuur 

o Uitgaande factuur 

o Uitgaande reservefactuur 

 Betalingen met een korting creëren voor aangekochte vaste activa. SAP 

Business One crediteert de korting van de vaste activa door 

automatisch een creditnota activering te creëren. 

 De actiefklasse van een vast actief wijzigen met een transportdocument 

 Een vast actief afschrijven met een handmatig afschrijvingsdocument 

 Meer dan één set rekeningen toepassen op elk vast actief, zodat de 

waarde en de transacties van elk actief tegelijk naar meer dan één 

boekhoudgebied kunnen worden geboekt 

 Herwaardering van vaste activa uitvoeren 

 Meerdere dimensies op vaste activa toepassen bij de 

                                                                        

1 Alleen beschikbaar voor de volgende lokalisaties: Costa Rica, Frankrijk, Guatemala, Italië, Mexico, Spanje en Zuid-

Afrika. 

2 Alleen beschikbaar in de volgende lokalisaties: Hongarije, Polen, Rusland, Slowakije en Tsjechië. 
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kostenadministratie 

 De statussen en gedetailleerde transacties van uw vaste activa 

weergeven in de volgende twee nieuwe rapporten: 

o Statusrapport vaste activa 

o Rapport vasteactivabeweging 

 Vaste activa importeren uit Microsoft Excel-bestanden 

Om u te helpen uw vaste activa beter te beheren, is in SAP Business One 9.0 

ook bepaalde functionaliteit uit de add-on verbeterd, zoals het gebruik van 

de afschrijvingsmethoden "Geometrisch-degressief", "Buitengewone 

afschrijving" en "Degressief in niveaus", afschrijvingsprognose, 

afschrijvingsrun, vasteactivaraster enzovoort.  

Als u de oplossing voor vaste activa in SAP Business One 8.82 gebruikte, 

kunt u de vasteactivagegevens nu migreren naar SAP Business One 9.0 met 

de wizard voor gegevensmigratie van vaste activa. 

Interne afstemming De functionaliteit voor interne afstemming is uitgebreid om de volgende 

aspecten van de systeemvaluta te ondersteunen: 

 Bij het uitvoeren van interne afstemming worden automatisch 

boekingen gecreëerd voor koersverschillen.3 

 U kunt systeemvalutasaldi weergeven in diverse vensters en rapporten 

 Het rapport Omrekenverschillen is uitgebreid met een geoptimaliseerde 

berekening van het niet-gerealiseerde koersverschil. 

Afstemming 

vooruitbetalingsaanvraag 

In SAP Business One 9.0 kunt u handmatig een betaling van een 

vooruitbetalingsaanvraag geheel of gedeeltelijk afstemmen met een factuur 

(normale factuur of reservefactuur; correctiefactuur wordt niet 

ondersteund). In een bepaalde afstemming kunt u een of meer betalingen 

van een vooruitbetalingsaanvraag afstemmen op één factuur. 

Intrastat-aangifte De add-on voor Intrastat is opgenomen in de kernapplicatie van SAP 

Business One 9.04. Nadat u de Intrastat-functie hebt geactiveerd, kunt u de 

volgende taken uitvoeren: 

 De Intrastat-instellingen van uw bedrijf, zakenpartners en artikelen 

configureren 

 Intrastat-aangiften doen en uitvoerbestanden creëren in de vereiste 

formaten (TXT, XML, CSV) met de formaatprojecten die zijn ontworpen 

door de add-on Electronic File Manager: formaatdefinitie 

 Eerder gecreëerde aangiften weergeven 

 

  

                                                                        

3 U moet de gerealiseerde koersverschilrekeningen definiëren op de tabbladen Verkoop, Inkoop en Algemeen van 

het venster Rekeningbepaling grootboekrekeningen. 

4 Deze functie is beschikbaar voor alle relevante EU-landen waarvoor lokalisaties van SAP Business One 9.0 

worden geleverd. 
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Verkoop en Inkoop 

Functie Omschrijving 

Stornering van verkoop- en 

inkoopdocumenten 

In SAP Business One 9.0 kunt u de meeste verkoop- en inkoopdocumenten 

waardoor normaliter boekingen worden veroorzaakt, storneren. Nadat u een 

dergelijk document hebt gestorneerd, wordt een bijbehorend stornerings-

document gecreëerd om de bijbehorende wijzigingen van boekhouding, 

belastingen en voorraad te storneren. De basisdocumenten die bij de 

storneringsdocumenten horen, worden opnieuw geopend met een 

verbeterd uitstaand saldo. Nu kunt u deze basisdocumenten kopiëren naar 

nieuwe documenten.  

 Opmerking 

Deze functie is niet beschikbaar in de gelokaliseerde versie voor 

Israël. 

Totale vrachtkosten corrigeren in 

goederenontvangsten 

bestellingen op basis van 

ontvangen reservefacturen 

SAP Business One 9.0 ondersteunt het corrigeren van vrachtkosten bij het 

creëren van een goederenontvangst bestelling op basis van ontvangen 

reservefacturen. Een voorwaarde voor de correctie is dat geen enkele 

vrachtkostenregel een groter bedrag bevat dan de niet-toegewezen 

vrachtkosten. Verschillen als gevolg van de correctie worden geboekt naar 

de prijsverschillenrekening. 

Artikelkosten corrigeren in 

zelfstandige verkoopretouren en 

uitgaande creditnota's 

Deze uitbreiding is alleen van toepassing op artikelen die worden beheerd 

volgens de methode Voortschrijdend gemiddelde prijs of FIFO. 

De artikelkosten in een zelfstandige verkoopretour of een uitgaande 

creditnota wordt bepaald door de artikelkosten op het tijdstip dat het 

document is gecreëerd. Met ingang van SAP Business One 9.0 kan de 

gebruiker de artikelkosten in deze documenten corrigeren.  

Aanvraag tot bestellen Met SAP Business One 9.0 kunt u een intern inkoopproces starten. Een 

gebruiker of medewerker kan een bestelaanvraagdocument voor artikelen 

of services creëren en dit vervolgens kopiëren naar een leveranciersofferte 

of een bestelling. Als het om meerdere documenten gaat, kunt u de 

Aanmaakwizard voor leveranciersoffertes gebruiken, waarmee u 

leveranciersoffertes in batches kunt creëren, op basis van artikelen of 

bestelaanvragen. Verder geeft het Rapport aanvraag tot bestellen de 

inkoper een overzicht van de verschillende aanvragen tot bestellen die in het 

bedrijf zijn gecreëerd. 

Francoprijzen op basis van 

ontvangen facturen 

In SAP Business One 9.0 kunt u francoprijsdocumenten creëren op basis 

van een ontvangen factuur (naast de bestaande mogelijkheid om 

francoprijsdocumenten te creëren op basis van een goederenontvangst 

bestelling of andere francoprijzen). Deze nieuwe optie is vooral van 

toepassing op gevallen waarin de ontvangen factuur niet is gebaseerd op 

een goederenontvangst bestelling. 
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Betalingen 

Functie Omschrijving 

Verbeterde stornering van 

betalingen, cheques en 

stortingen 

Met SAP Business One 9.0 kunt u het volgende doen: 

 Ontvangen betalingen met ingeleverde cheques storneren 

 Storingen gedeeltelijk storneren 

 Ingeleverde cheques storneren 

 Niet-ingeleverde cheques met automatische journaalboekingen 

storneren 

Paymentwizard ondersteunt 

correctiefacturen 

U kunt nu het documenttype Correctiefactuur5 opnemen in de 

paymentwizard. 

 

  

                                                                        

5 Alleen beschikbaar in de volgende lokalisaties: Hongarije, Polen, Rusland, Slowakije en Tsjechië.  
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Magazijnbeheer 

Functie Omschrijving 

Magazijnlocaties Met SAP Business One 9.0 kunt u magazijnlocaties beheren voor uw 

magazijnen. U kunt de functie voor magazijnlocaties inschakelen voor 

afzonderlijke magazijnen. 

Documenten voor magazijnlocaties 

Nadat u de functie voor magazijnlocaties hebt ingeschakeld voor de 

gewenste magazijnen, moet u locaties in die magazijnen registreren voor 

alle voorraadmutaties, waaronder het verwerken van de volgende 

documenten of transacties: 

 Goederenontvangst bestelling, retour, ontvangen factuur, ontvangen 

creditnota, ontvangen debetnota (Mexico), ontvangen 

correctiefactuur6, storno ontvangen correctiefactuur6, levering, retour, 

uitgaande factuur, uitgaande factuur + betaling, uitgaande creditnota, 

uitgaande correctiefactuur6, storno uitgaande correctiefactuur6  

 Goederenontvangst, goederenafgifte, voorraadtransport, inventarisatie 

 Ontvangst van productie, afgifte aan productie 

 Picken en verpakken 

In SAP Business One 9.0 kunt u de toewijzing van goederen van en aan 

magazijnlocaties tijdens het ontvangen, afgeven en transporteren van 

goederen automatiseren. Maar u kunt de goederen ook handmatig 

toewijzen.  

Voorraad in magazijnlocaties 

Om de voorraad in uw magazijnlocaties beter te kunnen beheren kunt u in 

SAP Business One 9.0 de volgende handelingen uitvoeren: 

 De gegevens van opgeslagen artikelen weergeven, bijvoorbeeld de 

artikelhoeveelheid en het aantal artikelen 

 De opslag in bepaalde magazijnlocaties beperken tot bijvoorbeeld een 

batch, een artikel of een artikelgroep 

 Het gebruik van bepaalde magazijnlocaties beperken tot bijvoorbeeld 

alleen het ontvangen of het afgeven van goederen 

 De voorraad in uw magazijnlocaties aanvullen wanneer het 

voorraadniveau onder het gedefinieerde minimum daalt 

Magazijnlocaties beheren 

Voor een gemakkelijk beheer van magazijnlocaties ondersteunt SAP 

Business One 9.0 het genereren, actualiseren en verwijderen van 

magazijnlocaties in batches.  

                                                                        

6 Alleen beschikbaar in de volgende lokalisaties: Hongarije, Polen, Rusland, Slowakije en Tsjechië. 
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Functie Omschrijving 

Serienummers en batches 

Met SAP Business One 9.0 kunt u serienummers en batches beheren in uw 

magazijnlocaties. Wanneer u serienummers en batches afgeeft vanuit 

magazijnlocaties, kunt u kiezen of u de artikelen wilt picken volgens de 

magazijnlocaties of volgens de serienummers en batches. 

Verder kunt u nu de magazijnlocatiegegevens weergeven in de rapporten 

van serienummer- en batchtransacties.  

Ontvangende magazijnlocaties 

Het is in SAP Business One 9.0 mogelijk om bepaalde magazijnlocaties aan 

te duiden als ontvangende magazijnlocaties. Wanneer u goederen ontvangt, 

worden deze goederen automatisch in ontvangende magazijnlocaties 

geplaatst.  

Rapporten 

Met de volgende rapporten krijgt u een overzicht van alle magazijnlocaties, 

inclusief de voorraadstatussen en voorraadbewegingen in magazijnlocaties: 

 Lijst magazijnlocaties 

 Inhoudslijst magazijnlocaties 

 Voorraadboekingslijst 

Meerdere maateenheden SAP Business One 9.0 biedt een hoge mate van flexibiliteit in het beheren 

van producten in meerdere maateenheden. Met de functie voor meerdere 

maateenheden kunt u producten verkopen, inkopen, ontvangen en 

verzenden in elke eenheid die uw bedrijf nodig heeft, en kunt u 

standaardeenheden definiëren voor verschillende transactiesoorten. Alle 

verkoop-, inkoop- en voorraaddocumenten ondersteunen artikeldefinities 

met meerdere maateenheden.  

Dit zijn de hoofdpunten van deze nieuwe functie: 

 Onbeperkte algemene en productspecifieke maateenheden  

 Maateenheidgroepen instellen met omrekeningsregels tussen 

basiseenheden en alternatieve eenheden binnen de groepen 

 Deze maateenheidgroepen worden gebruikt in artikelstamgegevens, 

marketingdocumenten en voorraaddocumenten. 

 Standaardmaateenheden voor verkoop, inkoop en voorraad, en 

automatische omrekening naar andere toepasselijke maateenheden bij 

het verwerken van transacties 

 Gerelateerde uitbreiding van functies voor verpakkingen, barcodes en 

prijsbepaling: 

o Verpakkingsinstellingen voor meerdere maateenheden worden 

opgenomen in artikelstamgegevens en worden in 

verkoopdocumenten gebruikt om het aantal verpakkingen aan te 

bevelen 

o Voor een artikel met meerdere maateenheden kunt u meerdere 

barcodes definiëren en verschillende prijzen voor verschillende 

maateenheden 
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Functie Omschrijving 

Opmerking: productietransacties worden verwerkt in één 

voorraadmaateenheid. 

Prijslijst en kortingen In SAP Business One 9.0 is de functionaliteit voor prijslijsten en 

kortingsgroepen uitgebreid om efficiënter te kunnen werken en specifieke 

bedrijfsprocessen te ondersteunen. 

Met de verbeterde prijslijstfunctie kunt u nu de volgende handelingen 

uitvoeren: 

 Een prijslijst toewijzen aan een zakenpartnergroep 

 Prijzen in meerdere valuta's definiëren voor een bepaalde prijslijst of 

voor een lijst met speciale prijzen 

 Prijzen en speciale prijzen definiëren voor verschillende maateenheden 

of een specifiek artikel 

 Prijslijsten definiëren als actief of inactief 

Om de databasegrootte te beperken, zodat de prestaties daar niet onder 

lijden, kunt u nu kiezen of u ongeprijsde artikelen wilt verwijderen uit de 

database. 

Met de verbeterde functie voor kortingsgroepen kunt u nu de volgende 

handelingen uitvoeren: 

 Kortingsgroepen definiëren voor alle zakenpartners, klantgroepen en 

leveranciersgroepen 

 Kortingen voor specifieke artikelen definiëren 

 Variabele kortingen op basis van de gekochte hoeveelheid definiëren 

 Kortingsgroepen definiëren als actief of inactief 

 Kortingsrechten voor zakenpartner en artikel definiëren 

 Meerdere kortingen toewijzen 

Met de volgend rapporten kunt u een overzicht krijgen van alle prijzen en 

kortingen: 

 Prijsrapport 

 Kortingsrapport 

Deze rapporten zijn ook beschikbaar binnen documenten, zodat u de 

bronprijs en de korting van elk artikel kunt bijhouden tijdens het creëren van 

documenten. 

Serie- en batchartikelen in 

magazijnen voor rechtstreekse 

levering 

Met SAP Business One 9.0 kunt u serie- en batchartikelen in magazijnen 

voor rechtstreekse levering beheren. Nadat u het serie- en batchbeheer voor 

uw magazijnen voor rechtstreekse levering hebt ingeschakeld, kunt u de 

volgende handelingen uitvoeren: 

 Serie- en batchartikelen in magazijnen voor rechtstreekse levering 

toewijzen aan nieuwe documenten. Dit zijn onder meer de volgende 

documenten: 

o Klantorder, levering, teruggave, uitgaande factuur, uitgaande 
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Functie Omschrijving 

factuur + betaling, uitgaande creditnota, uitgaande debetnota, 

uitgaande reservefactuur, uitgaande correctiefactuur7, storno 

uitgaande correctiefactuur7 

o Goederenontvangst bestelling, retour, ontvangen factuur, 

ontvangen creditnota, ontvangen debetnota, ontvangen 

correctiefactuur7, storno ontvangen correctiefactuur7 

 De serie- en batchgegevens beheren voor artikelen in magazijnen voor 

rechtstreekse levering met Serienummerbeheer en Batchbeheer. 

 De transacties weergeven van de serie- en batchartikelen in magazijnen 

voor rechtstreekse levering met het Transactieverslag serienummers en 

het Transactieverslag batchnummers. 

 De serie- en batchgegevens van artikelen in magazijnen voor 

rechtstreekse levering transporteren naar een doelbedrijf tijdens het 

jaartransport (alleen beschikbaar in Israël). 

Wanneer uw serieartikelen worden afgeleverd in magazijnen voor 

rechtstreekse levering, kunnen er automatisch stamgegevens 

klantequipment worden gecreëerd voor deze artikelen, op dezelfde manier 

als voor artikelen in andere soorten magazijnen. 

Inventarisatie  SAP Business One 9.0 biedt nieuwe mogelijkheden voor het uitvoeren van 

een compleet inventarisatieproces. Het begint met waarschuwingen voor 

periodieke tellingen en gaat verder met goed gestructureerde taken en 

innovatieve rapportage.  

Belangrijke verbeteringen zijn onder meer: 

 Documenten om de inventarisatie en voorraadboeking te registreren en 

te beheren 

 Artikelen bevriezen tijdens het tellen van de voorraad 

 Resultaten van tellingen en verschillen tussen twee verschillende 

voorraadtellers registreren 

 Verbeterde functie voor periodetelling, zodat het telproces kan 

doorgaan na waarschuwingen aanbevelingen voor periodetellingen 

 Telling van de exacte serienummers en batches 

 Ondersteuning van voorraadtelling voor magazijnlocaties  

 Voorraadtellingsrapporten om bestaande voorraadtellings- en 

voorraadboekingsdocumenten samen te voegen en te analyseren  

 Een dashboardrapport met aanbevelingen voor periodetellingen 

 Documenten om beginsaldi voorraad te registreren en te beheren 

 Tellen per maateenheid 

 

  

                                                                        

7 Alleen beschikbaar in de volgende lokalisaties: Hongarije, Polen, Rusland, Slowakije en Tsjechië. 
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Implementatietools 

Functie Omschrijving 

Implementatiecentrum SAP Business One 9.0 bevat een centrale locatie voor het implementeren en 

configureren van SAP Business One. In het implementatiecentrum kunt u de 

volgende handelingen uitvoeren: 

 Bedrijfsinstellingen configureren  

 Configuratierapporten genereren 

 Gegevens migreren uit oude systemen  

 Voorgeconfigureerde oplossingen verpakken  

 Gegevens kopiëren tussen bedrijven 

 Implementatieprojecten ontwerpen en bewerken 

 Implementatieprojecten uitvoeren 

Implementatieproject In SAP Business One 9.0 kunt u implementatieprojecten creëren en 

bewerken om u te helpen bij het implementeren en configureren van SAP 

Business One. Een implementatieproject is een sjabloon met de specifieke 

stappen die u moet uitvoeren om SAP Business One volledig te installeren 

en te implementeren voor een specifieke klant.  

Tijdens het implementatieproces kunt u sjablonen gebruiken om uw tijd toe 

te wijzen aan specifieke taken en uw voortgang bij te houden. U kunt in SAP 

Business One 9.0 sjablonen maken voor andere gebruikers. Vervolgens 

kunnen die gebruikers de sjablonen importeren en een SAP Business One-

constellatie implementeren volgens uw plan. 

Quick Copy In SAP Business One 9.0 is de add-on Copy Express geïntegreerd als functie 

van de standaardapplicatie, met de nieuwe naam Quick Copy. Met Quick 

Copy kunt u bedrijfsconfiguratiegegevens kopiëren van het ene naar het 

andere bedrijf en configuratiegegevens opslaan in een XML-bestand. 
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Infrastructuur 

Functie Omschrijving 

Configuratie van SAP Business 

One 

Met SAP Business One 9.0 Integration kunt u instellingen en technische 

verbindingen in SAP Business One en in het integratiekader controleren en 

repareren. Gebruik deze functie na een installatie of upgrade om te 

controleren of uw integratiescenario's correct zijn ingesteld. Gebruik deze 

functie om problemen op te lossen als functies in SAP Business One die 

gerelateerd zijn aan integratie niet goed werken. 

System Landscape Directory In SAP Business One 9.0 zorgt de service System Landscape Directory 

(SLD) voor de verificatie van gebruikers, zodat u een hele SAP Business 

One-constellatie kunt beheren. De SLD voert veel taken uit die vroeger door 

de licentieserver werden uitgevoerd. 

Met een webinterface hebt u alleen toegang tot de SLD vanaf de computer 

waarop de SLD is geïnstalleerd. U kunt de webinterface gebruiken om de 

volgende handelingen uit te voeren: 

 Databaseservers toevoegen, verwijderen en bewerken 

 Verificatie-instellingen voor databaseservers beheren 

 Informatie over de bedrijven op een databaseserver weergeven 

 De functie Eenmaal aanmelden inschakelen 

 Coderingssleutels beheren 

 Het wachtwoord voor de SAP Business One-site wijzigen 

Eenmaal aanmelden SAP Business One 9.0 ondersteunt de functie Eenmaal aanmelden (Single 

Sign-On, SSO). In de module Beheer kunt u een SAP Business One-

gebruikersaccount koppelen aan een domeinaccount in Microsoft Windows. 

Dankzij deze verbetering kunnen gebruikers het venster Bedrijf selecteren 

overslaan en de applicatie beginnen te gebruiken zonder dat ze worden 

gevraagd hun SAP Business One-aanmeldingsgegevens in te voeren. 

Beheerders kunnen de algemene SSO-functionaliteit inschakelen in de 

System Landscape Directory. 

Ondersteuning 64 bits De SAP Business One-client, SAP Business One Studio, SAP Business One 

add-ons (Electronic File Manager, Outlook Integration, Payment Engine en 

ScreenPainter), Data Transfer Workbench, Outlook Integration Server, 

Outlook Integration Standalone en de Solution Packager ondersteunen nu 

allemaal 64-bits besturingssystemen. Hierdoor kan al het beschikbare 

geheugen op een clientsysteem worden gebruikt, voor betere prestaties. 

Bovendien worden krachtiger add-ons van partners ondersteund en is 

integratie met andere 64-bits applicaties mogelijk. 

Beveiligingsnormen en 

gegevensbescherming 

SAP Business One 9.0 ondersteunt standaardcodering voor 

communicatiekanalen tussen de licentieserver, de SAP Business One-client 

en DI API add-ons, zodat nationale en internationale regels voor 
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Functie Omschrijving 

gegevensbeveiliging en privacy worden nageleefd. Ter beveiliging tegen 

aanvallen en beveiligingslekken ondersteunt het systeem nu dynamische 

sleutels en het opslaan van gebruikerspasswords in een "salted hash". Voor 

controledoeleinden worden alle beheer- en configuratiebewerkingen 

opgeslagen in een logbestand. 

Toegankelijkheidsnorm Voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers is SAP Business One nu 

afgestemd op de Product Standard Accessibility-vereisten van SAP volgens 

het Product Innovation Lifecycle-proces (PIL). Onderdelen van de 

gebruikersinterface, zoals pictogrammen, afbeeldingen en afkortingen 

hebben knopinfo met een beschrijving.  
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Uitbreidbaarheid 

SAP Business One is uitgerust met een programmeer-API die is gebaseerd op COM-technologie. U kunt de 

functionele werkomgeving van SAP Business One gewoon gebruiken, maar ook aan uw specifieke wensen 

aanpassen. De API wordt geleverd als een Software Development Kit (SDK), met de bijbehorende documenten en 

voorbeeldcodes.  

Met de SAP Business One SDK kunt u de functionaliteit van SAP Business One uitbreiden naar of wijzigen in 

branche- en bedrijfsspecifieke functionaliteit en interfaces met tools van externe leveranciers. 

 Verbeteringen in DI API  

Functie Omschrijving 

Meerdere maateenheden, vaste 

activa, prijslijst en 

kortingsgroepen, stornering van 

betalingen en stortingen, 

rekeningbepaling 

grootboekrekeningen, stornering 

van verkoop- en 

inkoopdocumenten 

Nieuwe DI API-services in verband met de in dit document beschreven 

functionaliteit zijn beschikbaar in de SAP Business One 9.0 Software 

Development Kit. 

Attribuut UserFields Het attribuut UserFields is toegevoegd aan de volgende 

servicetypeobjecten: 

 ActivitiesService 

 AccrualTypesService 

 CostCenterTypesService 

 DistributionRulesService 

 DepositsService 

 BlanketAgreementsService 

 CampaignsService 

Externe afstemming Een nieuwe service met de naam ExternalReconciliationsService is 

beschikbaar. U kunt u afstemming uitvoeren of annuleren. 

Bijlagen voor documenten De nieuwe interface AttachmentEntry is beschikbaar om bijlagen toe te 

voegen aan het object Documents. 
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Verbeteringen in UI API 

Functie Omschrijving 

Kolommen vastzetten in een 

matrix/raster 

U kunt nu kolommen vastzetten in een matrix of raster, zodat ze op het 

scherm zichtbaar blijven terwijl u scrollt. 

Formulierinstellingen expliciet 

opslaan 

Als u meer dan één tabblad op een formulier wilt configureren, moest u 

voorheen na het configureren van een tabblad het formulier sluiten en het 

opnieuw openen om een ander tabblad te configureren. Nu kunt u alle 

configuraties van verschillende tabbladen tegelijk opslaan. 

Refactoring van events op 

objectniveau 

Het huidige COM-event is geherstructureerd om een set events op 

objectniveau te implementeren. Oude events zijn niet verwijderd, om 

achterwaartse compatibiliteit te handhaven. 

SAP Business One Studio 

Functie Omschrijving 

SAP Business One Studio SAP Business One Studio en SAP Business One Studio for Microsoft Visual 

Studio zijn nieuw geïntegreerde ontwikkelingsomgevingen voor SAP 

Business One-partners, consultants en IT-medewerkers van klanten. 

Hierdoor is efficiënte ontwikkeling mogelijk van de SAP Business One SDK, 

evenals andere uitbreidingsfuncties zoals gebruikersobjecten (UDO), 

aanpassing van SAP Business One enzovoort. 

 SAP Business One Studio is een kant-en-klare oplossing (meegeleverd 

met SAP Business One) waarin u de lay-out van uw add-on kunt 

ontwerpen. Het is een upgrade van Screen Painter en een open platform 

voor andere ontwerpapplicaties, zoals Workflow Designer en de 

toekomstige EFM Designer.  

 SAP Business One Studio for Microsoft Visual Studio is nauw gekoppeld 

aan Microsoft Visual Studio 2010. Microsoft Visual Studio 2010 gebruikt 

hetzelfde projectbestandsformaat als SAP Business One Studio. 

Partners kunnen add-ons ontwikkelen met alle mogelijkheden, zoals 

gebruikersinterface ontwerpen, code genereren, debuggen, builden en 

deployeren (SAP Business One 9.0 ondersteunt alleen C#.) 

 

SAP Business One-workflow 

Functie Omschrijving 

SAP Business One-workflow Met de SAP Business One-workflow kunt u nieuwe bedrijfsprocessen 
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Functie Omschrijving 

definiëren, deployeren en uitvoeren. De workflow bevat de volgende 

functionaliteit: 

 Workflow Designer (in SAP Business One Studio) - een geïntegreerde 

ontwikkelomgeving (IDE) met visualisatiebesturing om endgebruikers te 

helpen processen te creëren, en om XML te genereren die later kan 

worden geïmporteerd in SAP Business One. 

 Workflow Engine - de nieuwe service "workflow" in de servertool 

(Service Manager) om het proces te besturen. 

 Workflow in SAP Business One. Eindgebruikers kunnen met de workflow 

werken in de volgende functies: 

o Workflowmanager: beheert de workflowprocessjabloon en 

importeert XML in de Workflow Designer 

o Workflowinstance: start het proces op basis van de 

workflowsjabloon en visualiseert het proces om eindgebruikers te 

informeren over de status van het proces 

o Workflowwerkvoorraad: vindt de taak en haalt die op 

o Taakdetail: verwerkt de taak 

o Workflowmonitor: controleert de status van alle procesinstances  

Remote Support Platform for SAP Business One  

Functie Omschrijving 

Nieuwe versie van Remote 

Support Platform  

Remote Support Platform for SAP Business One is ontworpen om de SAP 

Business One-installatie van een klant te beschermen door automatisch 

externe ondersteuning te verlenen in een grootschalig bedrijf. Versie 3.0 van 

Remote Support Platform wordt meegeleverd op de product-dvd van SAP 

Business One 9.0 en kan worden gedownload als een afzonderlijk pakket.  

Remote Support Platform 3.0 bevat diverse nieuwe functies, waaronder 

back-upbeheer, ondersteuning voor Microsoft Windows PowerShell-scripts, 

Remote Support Platform-rapportage en databasetests voorafgaand aan 

upgrades. Raadpleeg Nieuw in Remote Support Platform 3.0 voor meer 

informatie over de belangrijkste functieverbeteringen en wijzigingen in deze 

release. 
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Rapportageplatform 

Functie Omschrijving 

Ondersteuning voor SAP Crystal 

Reports 2011 

SAP Business One 9.0 ondersteunt SAP Crystal Reports 2011 als volgt: 

 U kunt Crystal-rapporten en lay-outs die zijn ontworpen in SAP Crystal 

Reports 2011 weergeven in de viewer voor SAP Crystal Reports 2011. 

 Wanneer u een Crystal-rapport of -lay-out in SAP Business One opent 

om het te bewerken, wordt het geopend in de ontwerpfunctie van SAP 

Crystal Reports 2011. 

Integratie met SAP Crystal 

Server 

U kunt nu het volgende doen: 

 Door het systeem of door gebruikers gedefinieerde Crystal-rapporten 

uploaden van SAP Business One naar SAP Crystal Server 2011 

 Geüploade rapporten vanuit SAP Business One bekijken 

 De Crystal Server-URL's van de geüploade rapporten weergeven en 

delen in SAP Business One 
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Electronic File Manager (EFM) 

Functie Omschrijving 

Meertalige ondersteuning EFM Met Electronic File Manager: formaatdefinitie kunt u nu projecten ontwerpen 

in de meertalige formaten GEP en BPP. EFM ondersteunt het volgende:  

 Gebruikers vertalingen laten invoeren in de EFM-designer 

 Vertalingen exporteren naar XML- of CSV-bestanden 

 Vertalingen importeren in een project met het GEP- of BPP-formaat. 
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