


Update Business Central 2022 Wave 2 

 

In deze whitepaper wordt een geselecteerd aantal functies vermeld die gepland staan om 
doorgevoerd te worden in Business Central van Oktober 2022 tot en met Maart 2023. 

Uit de gehele lijst met aanpassingen, hebben we de belangrijkste punten opgesomd. Voor een 
compleet beeld van alle aanpassingen, is de volgende pagina van Microsoft beschikbaar:  

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/planned-features  

 
Belangrijkste punten in Business Central 2022 Wave 2 

Een van de grootste verandering in Business Central versie 21.0, is dat OAuth communicatie end of life 
is. Als je Business Central verbindt met derde applicaties via webservices en/of API’s, dan is het 
verplicht om de verbinding te maken via OAuth2.  

Hoe herken je of er gebruik gemaakt wordt van OAuth? Wanneer een verbinding wordt gemaakt via 
een webservice en/of een API met Business Central Online en er wordt gebruik gemaakt van een 
gebruikersnaam en een websleutel, dan maak je gebruik van OAuth. Doordat deze methode niet meer 
gebruikt kan worden vanaf de update naar Business Central versie 20.0, moet je OAuth2 inrichten 
zoals we reeds beschreven hebben in een eerdere mailing.  

 

Nieuwe functies in Functiebeheer tot BC21 

Een aantal versies geleden introduceerde Microsoft de pagina Functiebeheer. In deze pagina is het 
mogelijk om bepaalde functies handmatig te activeren, zodat deze nieuwe functies eerst intern getest 
kon worden. Elke nieuwe functie in de pagina Functiebeheer heeft een versie wanneer de nieuwe 
functie automatisch geactiveerd wordt. Voor de volgende nieuwe functies is dit het geval bij de 
update van Business Central naar versie 21.0. 

1. Nieuwe ervaring met urenstaten 
2. Tracering per pakketnummer gebruiken in reserveringsposten en traceringssysteem 
3. Power Automate-stromen uitvoeren zonder Business Central te verlaten 
4. Synchronisatie an meerdere maateenheden met Dynamics 365 Sales 

 

Interessante nieuwe functies in BC21 
Een aantal van deze punten kun je in BC21 gebruiken wanneer deze zijn geactiveerd in het scherm 
Functiebeheer. 

1. Financiële rapporten vervangt Rapportageschema’s 
 
Je kunt nu zoeken naar financiële rapporten in het zoekscherm (Alt-Q) in Business Central, 
evenals koppelingen vanaf sommige pagina’s. 
De koppeling Financiële rapporten opent een lijst met financiële rapporten en je kunt door de 
gebruiker gedefinieerde rapporten aan de lijst toevoegen. De financiële rapporten hebben 
hun eigen naam, een rijdefinitie, een kolomdefinitie en aanvullende parameters die worden 
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ingesteld wanneer je de pagina Financieel rapport opent. In eerdere versies heette deze 
pagina Rapportageschema’s. 
 
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/financial-reporting-replaces-account-schedules   
 

2. Zoeken naar (on-)geboekte documentregels vanuit het zoekscherm 
 
Vanuit het zoekscherm (Alt-Q) in Business Central zoeken naar de volgende pagina's, hier 
gegroepeerd op documenttype. 
 
• Geboekte documenten: 

a. Geboekte inkoopfactuurregels (pagina 529) 
b. Geboekte inkoopontvangstregels (pagina 528) 
c. Geplaatst Inkoop creditnota regels (pagina 530) 
d. Geboekte verkoopfactuurregels (pagina 526) 
e. Geboekte verkoopzendingsregels (pagina 525) 
f. Geboekte verkoop creditnotaregels (pagina 527) 

 
• Ongeboekte documenten: 

a. Inkoopregels (pagina 518) 
b. Verkoopregels (pagina 516) 

 
• En als je een premium licentie hebt: 

a. Prod. Componentregels (pagina 5407) 
 

3. Ingeven variantcode verplicht 
 
Artikelvarianten zijn een geweldige manier om je lijst met artikelen onder controle te houden, 
vooral als je een groot aantal artikelen hebt die bijna identiek zijn en bijvoorbeeld alleen in 
kleur variëren. In plaats van elke variant als een afzonderlijk artikel in te stellen, kun je één 
artikel instellen en vervolgens de verschillende kleuren specificeren als varianten van het 
artikel. 
Met deze releasewave kunnen beheerders eisen dat gebruikers de variant specificeren in 
documenten en dagboeken voor artikelen met varianten. 
 
Om de mogelijkheid te activeren, ga je naar de pagina Voorraadinstellingen en selecteer je het 
veld Variant verplicht indien bestaat. 
Je kunt deze algemene instelling voor specifieke items overschrijven. Voor elk artikel heeft het 
veld Variant verplicht indien bestaat op de artikelkaart de volgende opties: 

 
a. Standaard: De instelling uit Voorraadinstellingen is van toepassing op dit artikel. 
b. Nee: Gebruikers zijn niet verplicht om een variant voor dit item op te geven. 
c. Ja: Als er een of meer varianten voor dit artikel bestaan, moeten de gebruikers de 

relevante variant opgeven. Anders wordt de transactie geblokkeerd om te boeken.  
 
Als de mogelijkheid is ingeschakeld, zien gebruikers voor items met varianten het 
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verplichte veldpictogram in documenten. Gebruikers kunnen geen invoer plaatsen als 
de variant niet is opgegeven. 

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/make-entry-variant-codes-required  
 

4. Artikeltoeslagen boeken voor elke stap in het proces 
 
Deze releasewave biedt je meer flexibiliteit over hoe en wanneer artikeltoeslagen moeten 
worden geboekt. Laten we dit illustreren met een scenario: 
 
Je hebt een inkooporder aangemaakt met drie regels. Twee regels zijn voor artikelen en één 
regel bevat artikeltoeslagen die op bedrag over de artikelen worden verdeeld. 
Wanneer de goederen zijn afgeleverd, ontdek je dat het eerste artikel ontbreekt, zodat je het 
niet als ontvangen kunt markeren. je kunt de factuur alleen voor de tweede regel ontvangen 
en boeken, zodat je deze naar je klant kunt verzenden en later een ander item kunt 
afhandelen. 
 
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/post-item-charges-each-step-process  
 

5. Moderne actiebalk 
 
Je kunt nu een gepromoveerd gedeelte van de actiebalk gebruiken om gebruikers te helpen 
het product te leren kennen. Dit kun je  aanpassen aan de behoeften van je branche, bedrijf of 
jezelf. Voeg acties toe die je op een gemakkelijk vindbare en consistente manier in het hele 
product beschikbaar wilt stellen voor nieuwe gebruikers om het product snel te leren kennen, 
of pas het aan op jouw bedrijfsspecifieke behoeften voor bekwame gebruikers. 
 
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/modern-action-bar  
 

6. Artikeltraceringscode binnen projecten 
 
In deze releasewave breiden we de artikeltraceringsmodule uit om taakplanningsregels te 
dekken. Gebruikers kunnen de actie Venster Artikeltracering vinden op de pagina 
Taakplanningsregels en in een eerder stadium een specifiek partij-, serie- of pakketnummer 
definiëren. Artikeltracering is ook een vereiste voor een aantal scenario's, zoals voorraadpicks 
of planning voor specifieke artikeltracering. 
 
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/track-items-that-are-used-projects-including-picks  
 
 

7. Openen van bedrijven over omgevingen heen 
 
Business Central is klaar om zich aan te passen aan de behoeften van complexe MKB-
organisaties door meerdere bedrijven in verschillende omgevingen te organiseren. Hoewel de 
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meeste werknemers gebonden zijn aan één bedrijf, moeten sommige gebruikers gegevens 
van verschillende bedrijven bekijken, bewerken en vergelijken. De 2022 release wave 2 maakt 
het makkelijker om een overzicht te krijgen van de bedrijven en omgevingen waar je toegang 
toe hebt, en om snel van context te wisselen. 
 
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/switch-companies-across-environments  
 

8. Nieuw BTW datum veld op documenten en posten 
 
Sommige landen vereisen rapportage voor btw-rapportages en btw-aangiften door een 
andere datum te gebruiken dan de boekingsdatum. Soms kan de datum Documentdatum zijn, 
maar zelfs deze datum kan afwijken van de vereiste. Om deze reden bestaat de nieuwe BTW-
datum op alle inkoop- en verkoopdocumenten, evenals in de posten. Voordat je begint, 
kunnen gebruikers de standaardwaarde voor BTW-datum (boekingsdatum of 
documentdatum) instellen in de boekhoudinstellingen, maar de datum kan worden gewijzigd 
voor afzonderlijke documenten en dagboeken. Wanneer een document is geboekt, is de 
nieuwe BTW-datum zichtbaar in BTW-posten en in grootboekposten. Indien nodig is het 
mogelijk om de BTW-datum na het boeken te wijzigen. 
 
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/new-vat-date-field-documents-entries  
 
 

9. Aanpassing intrastat 
 
De nieuwe Intrastat-oplossing heeft de vorm van een document met verschillende statussen 
die de geschiedenis van reeds gerapporteerde perioden weergeven. Intrastat werkt voor 
zowel inkoop- als verkoopdocumenten. Het onderwerp van Intrastat-boekingen omvat 
Artikelen (Type=Voorraad) en Vaste activa. Veel bestaande functionaliteiten zijn ook verbeterd 
en rapportage is configureerbaar zonder hard-coderende bestandsexports. 
 
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/configurable-redesigned-intrastat-solution  
 

10. Layout selecteren op de opvraag pagina 
 
Op de opvraag pagina kunnen gebruikers een vervolgkeuzemenu gebruiken om te kiezen uit 
beschikbare rapportlay-outs voor het rapport. 
Met deze functie kan je organisatie meerdere lay-outs hebben (zoals Excel-lay-outs) voor 
dezelfde rapportgegevensset. Je kunt bijvoorbeeld een lay-out hebben voor een 
verkoopfactuur en een andere lay-out die wordt gebruikt voor tijdelijk aangepaste 
verkoopfactuur. 
 
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-
business-central/users-choose-report-layout-request-page  
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