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Geachte relatie, 

Wij danken u voor het feit dat u de moeite neemt om de laatste versie van onze software te 

downloaden. Nieuw dit jaar is dat er voor het eerst,  en op hetzelfde moment, een release wordt 

uitgeleverd die voor alle applicaties dezelfde naam heeft,  namelijk “Release 2014.01”.  

  

In de verschillende releases zijn allerlei belangrijke vernieuwingen opgenomen, daarnaast zijn alle 

2014.01 releases onderling compatible. Indien u besluit om met de nieuwste versies van de software 

te gaan werken, hoeft u dus niet langer te controleren of bepaalde versies van applicaties onderling 

te koppelen zijn. Wij verwachten dat wij hiermee een volgende stap hebben gezet om het installeren 

van en het werken met de applicaties van UNIT4 Business Software verder te verbeteren. 

 

UNIT4 heeft veel energie in de applicaties gestoken om deze goed op te leveren. Dit betekent dat alle 

programmatuur uitvoerig is getest. Dit neemt niet weg dat er toch nog bepaalde onvolkomenheden 

aanwezig kunnen zijn. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze zaken bij ons 

te melden. Wij staan open voor opmerkingen en suggesties. Deze kunt u kwijt via de daarvoor 

bekende kanalen. 

 

Voordat het zover is, vragen wij u om grondig kennis te nemen van het documentatiemateriaal dat 

bij iedere applicatie aanwezig is. Daarnaast worden in dit document zaken benoemd die essentieel 

zijn om een voorspoedige installatie en ingebruikname van de software mogelijk te maken. Leest u 

deze informatie goed, voordat u tot de installatie overgaat. 

 

Wij wensen u veel plezier met de vernieuwde applicaties van UNIT4! 
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Belangrijke informatie voor de installatie en ingebruikname van Release 2014.01. 

 

1. IBM OS/400, minimaal vereist: release V6R1M0 

Gezien het feit dat IBM het onderhoud van OS/400 release V5R4 per 30 september 2013 heeft 

opgezegd, ondersteunt UNIT4 deze release ook niet langer meer. In eerdere communicatie 

hebben wij u hierover geïnformeerd. Om van ondersteuning van de zijde van UNIT4 gebruik te 

kunnen blijven maken, is het daarom vereist dat minimaal release V6R1M0 of hoger operationeel 

is. Om Release 2014.01 te kunnen laden, is het noodzakelijk dat de OS/400 versie op het juiste  

niveau is. Tijdens het installatieproces wordt door de programmatuur gecontroleerd of dit ook 

daadwerkelijk het geval is. Indien dat niet zo is, zal de installatie worden afgebroken.  

 

2. LegaSuite vervangt JWalk 

Met release 2014.01 is UNIT4, met de ontwikkeling van de panels, overgegaan van versie 4.x, 

genaamd JWalk naar versie 6.x, genaamd LegaSuite. Dit heeft een aantal consequenties 

(meer informatie over dit onderwerp treft u aan op https://my.unit4.com onder het tabblad 

“Producten”, bij “Easy Access”) 

 

- JWalk kent een aantal typische bestandsformaten, te weten: 

xxxx.JWR JWalk runtime ofwel de panel-set. 

xxxx.JWM JWalk tekstbestand. 

xxxx.JWX JWalk vertaalbestand. 

- LegaSuite kent de volgende bestandsformaten: 

xxxx.LWR LegaSuite runtime ofwel de panel-set. 

xxxx.LWM LegaSuite tekstbestand. 

xxxx.LWX LegaSuite vertaalbestand. 

Hierdoor kunnen de panels niet door elkaar worden gebruikt en moeten de nieuwe LegaSuite 

panels in een andere folder/directory worden geïnstalleerd. 

Overstappen naar LegaSuite houdt verder in: 

– Installeren LegaSuite Windows Client. 
– Installeren LegaSuite panel-sets, “oude” JWalk panel-sets kunnen niet meer gebruikt 

worden. 
– Maatwerk op panel-sets dient gemigreerd te worden. 
– De licentie voor het gebruik van JWalk Windows Client is ook geldig voor LegaSuite 

Windows Client.  

https://my.unit4.com/


 

 

 

Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Release 2014.01 
(Neemt u s.v.p. kennis van deze informatie, voordat u tot installatie overgaat!) 

 

 

 

Release 2014.01, 14 oktober 2013       Pagina 3 

 

– Bestaande snelkoppelingen Easy @ccess dienen aangepast cq. vervangen te worden. 
 

Als u gebruik maakt van versie 4.16 of lager van de Seagull License Manager, is het noodzakelijk 

dat u een upgrade uitvoert naar versie 4.33 of hoger. Daarnaast is het noodzakelijk om nieuwe 

licentiecodes aan te vragen via een incident op ons portal https://my.unit4.com. 

Maakt u gebruik van het Value Pack, dan dient u te allen tijde nieuwe licentiecodes aan te 

vragen. Voor het installeren van het Value Pack raden wij u aan om vooraf contact met ons op te 

nemen. Er kunnen dan verdere afspraken worden gemaakt. Via ons portal kunt u contact met 

ons opnemen.  

Maakt u ook gebruik van de applicatie EMIS van UNIT4 HR Solutions, dan is het raadzaam om te 

wachten met het installeren van versie 2014.01, totdat versie 13.2 van EMIS beschikbaar is. In 

deze versie is ook de overgang naar LegaSuite gerealiseerd. De verwachting is dat de release van 

EMIS begin november 2013 beschikbaar is voor klanten. 

 

3. Één voor allen, allen voor één! 

Als voor één van de applicaties de upgrade naar Release 2014.01 wordt uitgevoerd, dan moet 

ook een upgrade voor alle andere applicaties van UNIT4 Business Software worden uitgevoerd. 

De nieuwste release van FIS2000 en FMS werkt niet langer met oudere versies van andere UNIT4 

Business Software applicaties (zoals Online Approval, FAK, FAC, e-Transaction, e-Mapping, 

CMS/PRS, Time Connect). 

 

4. SEPA-proof 

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dit heeft ertoe geleid dat UNIT4, mede tegen het licht van 

alle aanpassingen op het gebied van SEPA, de afgelopen periode verschillende nieuwe versies 

heeft moeten uitbrengen. Geregeld wordt ons de vraag gesteld: “Welke versie is voor mijn 

organisatie minimaal noodzakelijk om “SEPA-proof” te zijn?” Deze vraag is niet zonder meer te 

beantwoorden. Wij raden onze klanten aan om zoveel mogelijk het releasebeleid van UNIT4 te 

volgen.  

 

Dit betekent dat als u er zeker van wilt zijn dat ook de laatst bekende en noodzakelijke 

aanpassingen in onze software zijn doorgevoerd, de upgrade naar Release 2014.01 het enige 

juiste advies is. 

 

https://my.unit4.com/
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Wij zijn ons er echter van bewust dat het niet zonder meer voor iedere organisatie is weggelegd 

om op korte termijn de overstap naar de nieuwste versie te maken. Vanaf 1 februari 2014 dient, 

zowel nationaal als grensoverschrijdend, volgens het SEPA-formaat te kunnen worden betaald en 

geïncasseerd. Afhankelijk van uw situatie, wordt deze functionaliteit al gedeeltelijk of geheel in 

bepaalde versies van onze software ondersteund. Voor de belangrijkste applicaties FIS2000 en 

FMS geldt dat dit het geval is voor: 

 

FIS2000:  2012.01 PTF003, inclusief de cumulatieve fixes met versiedatum 2 oktober 2013 

 

FMS: Crediteuren betalingen: vanaf FMS Release 8.01 PTF034 

  Debiteuren incasso's:  vanaf FMS Release 2014.01 PTF001 

  Inlezen dagafschriften:  vanaf FMS Release 2014.01 PTF001 

 

UNIT4 adviseert om in ieder geval binnen een termijn van maximaal 6 maanden na 1 oktober 

2013 de overstap te maken naar de laatste versie van de programmatuur (dit tijdsvenster kan 

afwijken en is mede afhankelijk van wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de markt). 

 

Uiteraard kunnen er zich bijzondere situaties voordoen of kan uw situatie afwijken.  

In dat geval verzoeken wij u om altijd contact op te nemen met UNIT4 voor nadere afstemming. 

 

 

5. Werkt u nog met een oude versie van de Vaste Activa administratie?  

Vanaf Release 2014.01 van FIS2000 wordt de gegevensuitwisseling tussen de module Vaste 

Activa (VA) van FIS2000 en de financiële administratie in FIS2000 niet langer ondersteund.  

De VA-programmatuur kan nog wel zelfstandig worden gebruikt, maar het koppelen met een 

FIS2000-omgeving is niet langer mogelijk.  

 

UNIT4 heeft u in december 2011 geïnformeerd dat FIS2000 VA, maar ook de FMS modules VAA 

en VAG, vanaf 1 januari 2013 niet langer worden ondersteund. Al enkele jaren geleden zijn alle 

Vaste Activa modules vervangen door één volledig nieuwe state-of-the-art module: Fixed Assets 

Control (FAC). 

 

Voor zover u dat nog niet heeft gedaan, raden wij aan om op korte termijn over te stappen op 

FAC. Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met uw Account Manager 

of met de Servicedesk van UNIT4. 
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6. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?  

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor verdere verbetering van onze software of 

dienstverlening? Laat het ons s.v.p. weten op https://my.unit4.com. Hier kunt u tevens terecht 

voor informatie over de laatste ontwikkelingen van onze software. 

https://my.unit4.com/

