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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!  

  

In alle 2015.01 releases van de UNIT4 Business Software applicaties zijn belangrijke vernieuwingen 

opgenomen, al deze releases zijn onderling compatibel. UNIT4 heeft deze werkwijze vorig jaar, met 

de oplevering van de Release 2014.01 en mede op verzoek van diverse gebruikers, voor de eerste 

keer aangebracht. Indien u besluit om met de nieuwste releases van onze applicaties te gaan werken, 

hoeft u dus niet langer te controleren of de releases onderling compatibel zijn.  

 

UNIT4 heeft veel energie in de ontwikkeling van de applicaties gestoken. Dit betekent dat alle 

programmatuur uitvoerig is getest. Dat neemt niet weg dat er toch nog 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 en ontvangen die graag via 

https://my.unit4.com. 

 

Voordat u de software installeert vragen wij u om grondig kennis te nemen van het 

documentatiemateriaal dat bij iedere applicatie aanwezig is. Er worden zaken benoemd die 

essentieel zijn om een voorspoedige installatie en ingebruikname van de software mogelijk te 

maken. Leest u deze informatie goed door, voordat u tot de installatie overgaat. 

 

Wij wensen u veel werkplezier met de vernieuwde applicaties van UNIT4! 

  

https://my.unit4.com/
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Belangrijke informatie voor de installatie en ingebruikname van Release 2015.01. 

 

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, kan ook UNIT4 deze release niet langer ondersteunen. 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. Tijdens het installatieproces wordt door de programmatuur gecontroleerd of de OS/400 

release op het juiste niveau is. Indien dat niet zo is, zal de installatie worden afgebroken.  

 

2. IBM WebSphere Application Server, minimaal vereist: release V7.0 

Verschillende UNIT4-applicaties maken gebruik van de zogenaamde WAS (WebSphere 

Application Server). Versie V7.0 vormt de huidige ondergrens van deze applicatie. UNIT4 

adviseert echter om gebruik te maken van versie V8.5.5 omdat IBM in deze versie enkele 

belangrijke performanceverbeteringen heeft doorgevoerd.  

 

3. LegaSuite  

Voor het gebruik van de user interface Easy@ccess wordt sinds Release 2014.01 gewerkt met 

LegaSuite (voorheen JWalk). Voor Release 2015.01 is een nieuwe versie van LegaSuite 

noodzakelijk.  

Werkt u nog met JWalk, dan dient u de software van LegaSuite apart te installeren. De 

verschillende versies van deze software zijn namelijk niet onderling compatibel. 

Op het klantenportaal https://my.unit4.com staat alle informatie over de software die met 

Easy@ccess te maken heeft op een aparte pagina onder “Producten/Easy@ccess”.  

Op deze pagina treft u ook een uitgebreide installatiehandleiding aan voor de verschillende 

onderdelen van de software. 

 

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 2015.01, totdat versie 2014.02 van EMIS beschikbaar is. 

De verwachting is dat deze release begin november 2014 beschikbaar is voor klanten. 

 

 

 

https://my.unit4.com/
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4. Eén voor allen, allen voor één! 

Als voor één van de applicaties de upgrade naar Release 2015.01 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 en Time Connect). 

 

5. Releasebeleid UNIT4 

UNIT4 ondersteunt de laatste en voorlaatste versie van de uitgeleverde applicaties. Met de 

annoncering van de nieuwste versie betekent het dat wij Release 2015.01 en Release 2014.01 

ondersteunen. 

Werkt u op dit moment nog met een oudere versie dan is het van belang dat u spoedig de 

overstap maakt naar een van deze twee releases. 

 

Waarom is het van belang om te werken met recente versies van de software? 

Het is van belang dat u werkt met een recente versie van de UNIT4-programmatuur omdat: 

- Veranderingen elkaar snel opvolgen en u er alleen in de laatste versie van de software zeker 

van kunt zijn dat wijzigingen volledig zijn bijgewerkt! 

- In deze versie de actuele wet- en regelgeving is opgenomen. 

- Uw software klaar is om te kunnen werken met nieuwe functionaliteit, maar o.a. ook de 

interface naar UNIT4 SBR Manager bevat. Tevens beschikt u over de laatste aanpassingen die 

binnen de SEPA-formaten zijn doorgevoerd. 

 

Welk risico loopt mijn organisatie als niet wordt gewerkt met de laatste of voorlaatste versie? 

Als u niet met de laatste of voorlaatste versie van de software werkt loopt u het risico dat: 

- Actuele wet- en regelgeving geen onderdeel uitmaakt van uw programmatuur. 

- Wij u niet (goed) kunnen helpen in het geval u problemen heeft. Vragen die u aan de 

Servicedesk van UNIT4 stelt kunnen wellicht niet, of slechts moeizaam worden beantwoord. 

- U kunt worden geconfronteerd met onverwachte kosten omdat extra inspanningen 

noodzakelijk zijn om de continuïteit te waarborgen. 

- U geen gebruik kunt maken van nieuwe (standaard) functionaliteit, doorgevoerde 

verbeteringen en opgeloste incidenten in de programmatuur. 
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6. Hulp bij de installatie 

Wij zijn ons er van bewust dat het niet voor iedere organisatie is weggelegd om zomaar de 

overstap te maken naar de nieuwste versie van de UNIT4-programmatuur. 

Onze specialisten zijn u graag van dienst om u daarbij te helpen. U kunt contact met ons 

opnemen voor advies, maar indien u het op prijs stelt om de upgrade met hulp van, of volledig 

door UNIT4 te laten uitvoeren dan behoort dat zeker tot de mogelijkheden. De werkzaamheden 

kunnen plaatsvinden tijdens kantooruren, maar ook in de avonduren of in het weekend. 

Wilt u meer weten? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met de Afdeling Planning,  

telefoon +31 88 247 14 34 of mail u4bs.blinc.planning@unit4.com. 

 

7. 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. 

mailto:u4bs.blinc.planning@unit4.com
https://my.unit4.com/

