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5.5.6.25 

FEATURES 

AANPASSING FORMULIEREN OP EXTRA PAGINA’S  

In de formulieren op de Extra pagina’s is de tekst van een Text Input tussen <label>-tags geplaatst. 

In de Captcha code wordt nu rekening gehouden met SSL-beveiligde pagina’s. 

AANPASSING BILLINK 2.0 SCRIPT 

Om het betaalsysteem Billink 2.0 op meer hosting servers probleemloos te laten werken hebben we een kleine 

wijziging in de code aangebracht. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/psp_billink2.class.php 

 

DEFECTS 

ONLINE MAP NIET VOLDOENDE AFGESCHERMD 

De map lvconfig werd online niet voldoende afgeschermd waardoor bepaalde instellingen extern op te vragen 

waren. Aan deze map is een .htaccess bestand toegevoegd dat de externe toegang afschermt. 
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5.5.6.24 

FEATURES 

VERNIEUWDE INTEGRATIE BETAALSYSTEEM PAYBOX 

Vernieuwde integratie betaalsysteem Paybox  

INTEGRATIE BILLINK2.0 VOOR PARTICULIEREN 

Het Billink 2.0 betaalsysteem is geïntegreerd. Deze kan nu alleen voor particuliere betalingen gebruikt worden. 

VERKOPEN VIA KASSA AUTOMATISCH “BESTELLING”  

Verkopen aangemaakt via het kassaonderdeel worden nu automatisch aangemerkt als “Bestelling”. 

MULTISAFEPAY: CANCEL EN RETURN URL 

Bij het MultiSafepay betaalsysteem kunnen nu de Cancel en Return URL ingesteld worden.  
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5.5.6.23 

FEATURES 

VERDERE OPTIMALISATIE VERWERKING INLOGACCOUNTS 

De verwerking van inlogaccounts in de backoffice is verder geoptimaliseerd. 

DEFECTS 

“TE VEEL OMLEIDINGEN” IN GOOGLE CHROME  

Bij zoekopdrachten in Google via beveiligde omgeving (https://) met Google Chrome kon de volgende melding 

verschijnen bij het klikken op een zoekresultaat: “De webpagina heeft geleid tot te veel omleidingen”. 

Dit probleem is opgelost. 

PAS OP! Indien foutieve, niet programma eigen, javacripts zijn toegevoegd aan de webwinkel kan deze melding 

blijven bestaan. Ervaart u dus na deze update nog deze foutmeldingen adviseren we u sterk om alle eigen 

scripts eerst te verwijderen en vervolgens goed na te kijken. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/root/index.php 
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5.5.6.22 

DEFECTS 

MULTISHOP SPECIFIEKE VERKOOPDOCUMENTEN NIET JUIST TOEGEPAST 

Verkoopdocumenten die aan specifieke multi-shps toegekend waren werden niet gebruikt.  
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5.5.6.21 

FEATURES 

SLIMMERE VERWERKING VAN ONLINE INLOGACCOUNTS 

Online wordt nu bijgehouden welke inlogaccounts na de laatste verwerking offline gewijzigd zijn. Dit zorgt 

ervoor dat het offline systeem wijzigingen slimmer en dus sneller kan verwerken. 

In het venster “Bestellingen inlezen” is de optie “Alleen online gewijzigde inlog-klanten verwerken” standaard 

aangevinkt. Dit zorgt ervoor dat alleen gewijzigde accounts verwerkt worden. Het is mogelijk om deze optie uit 

te vinken. Dit zorgt ervoor dat de verwerking van alle accounts wordt geforceerd. Het is raadzaam om dit te 

doen bij de eerste verwerking na de installatie van deze update. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/users.class.php 

 ../scripts/framework/member.class.php 

MOGELIJKHEID OM EEN INTERN PAD NAAR BASIS SITE OP TE NEMEN BIJ MULTI-SHOP 

Het is nu mogelijk om (bij de FTP-instellingen) een “Intern pad naar basis” in te vullen. Dit pad verwijst naar een 

intern pad op dezelfde server als waar de multi-shop zich bevindt. Dit zorgt ervoor dat de multi-shop zijn 

informatie niet meer via het http-protocol op gaat halen maar rechtstreeks van de server afleest. Dit kan de 

weergavesnelheid aanzienlijk versnellen. 

Dit veld kan alleen gebruikt worden bij multi-shops die zich op dezelfde server bevinden als de basis 

shop/administratie en als de map van de basis shop/administratie benaderbaar is door de multi-shop. Een 

voorbeeld van een waarde voor dit veld is: 

../basisshop/ 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/article.class.php 

 ../scripts/framework/articles.class.php 

 

DEFECTS 

VERLOREN INSTELLINGEN BIJ HOOFDSHOP VAN MULTI-SHOP ADMINISTRATIE 

Bij een multi-shop administratie kon het voorkomen dat de instellingen in stap 4/6 in het Eigenschappen 

venster verloren gingen. Dit gebeurde bij de basisadministratie als de instellingen/eigenschappen van een 

“sub”-shop doorlopen werden. 

VERKEERDE INTERPRETATIE VAN AANHALINGSTEKEN BIJ VERWERKING BESTELLINGEN 
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Bij de verwerking van de bestellingen werden aanhalingstekens verkeerd geïnterpreteerd en als &#039; 

weergegeven in het programma. 
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5.5.6.20 

FEATURES 

MP3 OPSTART EN GOOGLE CHROME 

Google Chrome interpreteert de standaard implementatie voor MP3 “weergave” niet juist waardoor MP# 

bestanden automatisch afgespeeld werden bij het openen van een pagina met MP3 “weergaves”. De 

implementatie hiervan is aangepast zodat Google Chrome ze niet meer automatisch opstart. 

ENKELE SCRIPTS COMPACTER VOOR LICHTE VERSNELLING 

Enkele veel gebruikte PHP scripts zijn wat “compacter” gemaakt. Dit zorgt voor een lichte versnelling van de 

aanroep hiervan, wat weer voor een versnelling van de site zorgt. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/root/index.php 

 ../scripts/framework/init.php 

 ../scripts/framework/login.class.php 

 ../scripts/framework/language.class.php 

 ../scripts/framework/request.class.php 

 ../scripts/framework/postget.class.php 

 ../scripts/framework/article.class.php 

 ../scripts/framework/order.class.php 

 ../scripts/framework/articles.class.php 

 

DEFECTS 

HERSTEL VAN VOLGORDE ARTIKELVARIANTEN 

Sinds update 5.5.6.19 werden de artikelvarianten niet meer in de juiste volgorde getoond. 

“BIJZONDERE” TEKENS IN BESTELLINGEN 

Bij gebruik van “bijzondere” tekens in de bestellingen werden deze zowel online als na verwerking niet altijd 

juist weergegeven. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/basket.class.php 
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5.5.6.19 

DEFECTS 

NIEUWE ARTIKELVARIANTEN WORDEN NIET GETOOND BIJ HOOFDARTIKEL 

In specifieke gevallen kon het voorkomen dat de nieuwste varianten van een artikel niet online getoond 

werden. Zelfs na volledige publicatie.  
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5.5.6.18 

DEFECTS 

MOBIELE VERSIE VAN WEBWINKEL NIET ALTIJD ZICHTBAAR 

In specifieke gevallen werd de mobiele versie van de webwinkel niet getoond. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/functions.php 

VERKOOP VAN VARIANTEN NIET GETOOND IN KASSARAPPORT 

In het Kassarapport werden niet de variant artikelen opgenomen die verkocht waren. Hierdoor viel het 

totaalbedrag van de verkopen te laag uit. 
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5.5.6.17 

DEFECTS 

FOUTIEVE ACTIVATIE VAN MOBILE VERSIE VAN WEBWINKEL 

Indien de Facebook-shop geactiveerd was, maar niet de mobiele shop, werd de weergave van de mobiele 

versie van de webwinkel toch geforceerd op smartphones. Dit zorgde voor het niet kunnen tonen van de 

webwinkel op smartphones. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/functions.php 
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5.5.6.16 

DEFECTS 

DEELPUBLICATIE VAN UITGESCHAKELDE VARIANTEN NIET ALTIJD JUIST 

Bij het uitzetten van de optie “Opnemen in webwinkel” bij varianten kwam deze wijziging bij deelpublicaties 

niet altijd door. Hierdoor kon het voorkomen dat “uitgeschakelde” variant artikelen toch als beschikbare 

variant getoond werden bij het moeder artikel. 

SPECIALE TEKENS IN OPTIES WORDEN NIET JUIST WEERGEVEN ONLINE 

Speciale tekens in opties werden niet juist weergegeven online. 
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5.5.6.15 

FEATURES 

PHP 5.4 COMPATIBLE 

De php-scripts zijn PHP 5.4 compatible. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/order.class.php 

 ../scripts/framework/psp_common.class.php 

 ../scripts/framework/psp_billink.class.php 

 ../scripts/framework/psp_docdata.class.php 

 ../scripts/framework/psp_klarna.class.php 

 ../scripts/framework/psp_sisow.class.php 

 ../scripts/framework/psp_wedeal.class.php 

 ../scripts/framework/request.class.php 
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5.5.6.14 

DEFECTS 

KNOP “ANNULEREN BESTELLING” GAF HTTP500 PAGINA 

In het bestelproces online gaf het gebruik van de knop “annuleren bestelling” een foutieve HTTP500 pagina. 

 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/order.class.php 

 

ADMINISTRATIE CHECK OP ALGEMENE BESTANDEN GAF FOUT 

Bij het checken van de Algemene bestanden kwam er een ongewenste melding in beeld. Deze melding had 

geen negatief effect, maar was wel onterecht en daardoor hinderlijk. 
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5.5.6.12 

FEATURES 

VERDERE OPTIMALISATIE VERWERKING INLOGKLANTEN 

De verwerking van de gegevens van inlogklanten in de backoffice is verder geoptimaliseerd. Hierdoor wordt 

dubbeling van adressen verder voorkomen door een krachtigere check. Tevens is de verwerking verder 

versneld. 
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5.5.6.11 

FEATURES 

ADRESGEGEVENS BIJ BESTELLINGEN VAN INLOGKLANTEN 

Verbetering van de weergave van adresgegevens van inlogklanten in het bestelformulier online en bij het 

verwerken ervan in het programma. 

Online kon het voorkomen dat het adresnummer en de toevoeging niet overgenomen werden in het 

bestelformulier indien het gekozen land geen apart huisnummer veld had. 

Bij de verwerking van de bestellingen in de backoffice wordt nu het telefoonnummer en het e-mail adres 

vernieuwd indien deze in de bestelling afwijkt van de gegevens in de back-office. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/template/page.cart_step2.html 

In dit bestand heft de volgende wijziging plaats gevonden: 

Oude code 

{if $showaddressnumber} 

  <tr> 

  … 

  </tr> 

{else} 

  <tr> 

    <td width="30%" class="pageCart">{$LV_TEXT_STREET}{if !in_array('inv_street', 

$not_obligatory_fields)} * {/if}:</td> 

    <td class="pageCart"><input type="text" name="inv_street" value="{$street}" class="input" 

style="width: 150px;" /><input type="hidden" name="inv_streetnumber" value="" /><input 

type="hidden" name="inv_streetnumberaddition" value="" /></td> 

  </tr> 

{/if} 

Nieuwe code 

{if $showaddressnumber} 

  <tr> 

  … 

  </tr> 

{else} 

  <tr> 

    <td width="30%" class="pageCart">{$LV_TEXT_STREET}{if !in_array('inv_street', 

$not_obligatory_fields)} * {/if}:</td> 

    <td class="pageCart"><input type="text" name="inv_street" value="{$street}{if 

$streetnumber!=''} {$streetnumber}{/if}{if $streetnumberaddition!=''} 

{$streetnumberaddition}{/if}" class="input" style="width: 150px;" /><input type="hidden" 

name="inv_streetnumber" value="" /><input type="hidden" name="inv_streetnumberaddition" 

value="" /></td> 

  </tr> 

{/if} 
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DEFECTS 

OPNEMEN VAN VARIANT IN WEBWINKEL WORDT NIET GEZIEN ALS WIJZIGING 

Als bij een artikelvariant het vinkje “Opnemen in webwinkel” aan of uit gezet wordt zag het programma dit niet 

als een wijziging van het basis artikel. Waardoor deze wijziging niet meegenomen wordt bij een publicatie van 

“nieuwe en gewijzigde artikelen”. 

EXPORT NAAR OSIRIUS – BTW-TARIEF 

Bij de export naar Osirius werd als BTW percentage het huidige percentage geëxporteerd en niet het geldende 

percentage bij facturatie. 
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5.5.6.9 

DEFECTS 

HAPERENDE PUBLICATIE OP SPECIFIEKE SERVERS 

Sinds update 5.5.6.8 kon het bij specifieke hostingservers voorkomen dat het publiceren bleef hangen. Dit 

kwam doordat er op een nieuwe map de standaard rechten van betreffende server gezet werden. Afhankelijk 

van de server konden deze rechten er voor zorgen dat deze map niet meer “bereikbaar” was. Er worden nu de 

juiste rechten op deze map geforceerd. 
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5.5.6.8 

FEATURES 

STANDAARD HOOG BTW VOOR NEDERLAND NAAR 21% 

In het venster Eigenschappen is bij het aanmaken van een nieuwe administratie de standaard hoge BTW op 

21% gezet. 

VOLLEDIGE HERINDEXERING VAN HET ZOEKSYSTEEM 

Sinds update 5.5.5.0 is het opbouwen van de zoekindex aanzienlijk versneld doordat het systeem een “cache” 

opbouwt van de zoekkenmerken van elk artikel. Alleen bij artikelwijzigingen wordt deze opnieuw aangemaakt. 

In het Publicatie venster is nu een optie toegevoegd om het opnieuw opbouwen van de zoekkenmerken van 

alle artikelen te forceren: “Volledige herindexering zoeksysteem”. 

Bij een “eerste/volledige publicatie” is deze optie standaard aangevinkt. 

DEFECTS 

KADOBON-ONLINE WERKTE NIET 

De betaalmethode Kadobon-online werkte niet juist. 
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5.5.6.6 

FEATURES 

BIJ ZOEKRESULTATEN WORDT DE LAATSTE INGEVOERDE VALUTA GETOOND 

Voorheen werd in de zoekresultaten bij het artikel de valuta getoond die gebruikt werd bij de laatste wijziging 

van het betreffend artikel. Dit kon voor verwarrende situaties zorgen bij een valuta wijziging doordat bij het 

ene artikel de oude valuta getoond werd en bij het ander artikel de nieuwe valuta. 

Nu wordt bij elk artikel de laatste ingevoerde valuta getoond. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/search.class.php 

DEFECTS 

BIJ VERZENDEN VAN MAILS BLOKKEERT WEBWINKEL 

In update 5.5.6.5 is een foutieve code verschenen bij de mail functionaliteit. Deze code zorgde voor het 

blokkeren van de totale scripting, waardoor fout pagina’s verschenen. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/formm.class.php 

 ../scripts/framework/newsletter.class.php 

 ../scripts/framework/pwishlist.class.php 

 ../scripts/framework/simplewishlist.class.php 

 ../scripts/root/index.php 
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5.5.6.5 

FEATURES 

SCHERMRESOLUTIEHERKENNING VERHOOGD NAAR 750 VOOR MOBIELE SHOPS 

 Aurore Web 

Tot op heden werd de mobiele webshop getoond zodra de schermresolutie lager was dan 650 pixels. Door de 

komst van schermen met steeds hogere resoluties op mobiele toestellen was het noodzakelijk om deze 

resolutie herkenning op 750 te zetten. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/functions.php 

WEBWINKEL FUNCTIONEEL ZONDER ARTIKELGROEPEN 

Het is nu mogelijk om webwinkels zonder (artikel)groepen te publiceren. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/groups.class.php 

PUBLICATIEVOORBEELD VAN MULTI-SHOPS 

 Aurore Web 

Er kan een publicatievoorbeeld van niet Basisadministratie multi-shops opgeroepen worden. Hiervoor is in het 

venster van het publicatievoorbeeld de box “Multi-shop” toegevoegd, waar u de gewenste multi-shop kunt 

selecteren. 

Pas op: Om deze functie te kunnen gebruiken dient de basisadministratie reeds (volledig en actueel) 

gepubliceerd te zijn. 

 

DEFECTS 

VOORRAADWIJZIGING WERD NIET GEZIEN ALS ARTIKELWIJZIGING BIJ PUBLICATIE 

Bij het publiceren van “nieuwe en gewijzigde artikelen” werden niet de (gewijzigde) voorraden van artikelen 

gepubliceerd. Voorraadwijzigingen (alleen) werden niet gezien als artikelwijzigingen. 

INSTELLINGEN BIJ STAP 4 VAN EIGENSCHAPPEN VENSTER OVERSCHREVEN 

 Aurore Web 

Het kon voorkomen dat de instellingen bij stap 4 van het Eigenschappen venster overschreven werden door de 
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instellingen van een andere administratie. Dit kwam voor als men verschillende administraties achter elkaar 

opende in dezelfde programma “sessie”. 

ZICHTBAARHEID EXTRA PAGINA’S NIET JUIST IN MULTI-SHOPS 

 Aurore Web 

Met de multi-shop functionaliteit kan er per shop aangegeven worden of een extra pagina zichtbaar is en waar. 

Er werd echter voor alle shops gebruik gemaakt van de instelling van de basisadministratie. 

GEEN AFBEELDINGEN IN ZOEKRESULTATEN BIJ MULTI-SHOPS 

 Aurore Web 

Bij gebruik van de multi-shop functionaliteit werden er geen afbeeldingen getoond in de zoekresultaten van 

niet Basisadministratie shops. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/templates/page.search.html 

NIET ALLE SNELKOPPELINGEN ZICHTBAAR IN ZOEKRESULTATEN VAN MULTI-SHOPS 

 Aurore Web 

Indien het moederartikel van een snelkoppeling in een niet Basisadministratie shop (bij multi-shop) niet 

aanwezig was, werd het betreffend artikel niet getoond in de zoekresulaten. 

STATUSWIJZIGINGEN BIJ MULTI-SHOPS NIET ONLINE VERWERKT 

 Aurore Web 

De statuswijzigingen van verkopen, bij niet Basisadministraties, werden in multi-shop-omgevingen niet online 

doorgevoerd. 
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5.5.6.4 

FEATURES 

WEDEAL TOEGEVOEGD ALS BETAALPROVIDER 

Betaalprovider toegevoegd aan standaard lijst met betaalproviders. 

weDEAL komt ter vervanging van Virtuele Kassa. 

BETERE HERKENNING VAN BESTANDSCODERING BIJ ARTIKELIMPORT 

Bij de artikelimport herkent het programma beter de bestandcodering, waardoor voornamelijk bestanden in de 

UTF8 codering beter ingelezen worden. 

 

DEFECTS 

DOCDATA BETAALSYSTEEM PROBLEEM 

Sinds update 5.5.6.0 werkte het betaalsysteem van Docdata niet meer juist. 

BUCKAROO BETAALSYSTEEM PROBLEEM 

Buckaroo ondervond wat problemen bij de juiste werking. 

OBJECT ID # MELDING 

Indien een oudere versie van PHP 5 op de server aanwezig is kon het voorkomen dat er boven in elke pagina de 

melding “Object id #” getoond werd.  

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/functions.php 

 ../scripts/root/index.php 
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5.5.6.1 

DEFECTS 

BTW BEREKENING BIJ KORTINGSBONNEN MET VAST BEDRAG 

Bij kortingsbonnen met een vast bedrag kon het voorkomen dat het BTW bedrag verkeerd berekend werd in 

het bevestiging e-mailtje en in de definitieve factuur. Bij het afronden van de bestelling en dus de ook bij de 

online betaling waren de berekeningen echter wel juist. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/order.class.php 

 ../scripts/templates/order_confirmation.html 
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5.5.6.0 

FEATURES 

VELD VERKOOPTEKST VERLENGD 

Het veld Verkooptekst is van 20 naar 50 karakters verlengd. 

VELD ARTIKELCODE2 VERLENGD 

Het veld Artikelcode2 is van 20 naar 100 karakters verlengd. 

OPTIES IMPORTEREN 

 Aurore Web  

 Aurore Beheer  

De optie(lijsten) kunnen geïmporteerd worden. Hiertoe zijn nieuwe velden toegevoegd aan het venster 

“Artikelgegevens importeren/updaten”. Het gaat om de velden Optielijst 1 t/m 5 en Opties 1 t/m 5. 

Deze velden dienen de volgende opmaak te hebben: 

 Optielijst * (1 t/m 5) 

Opbouw:  

[Omschrijving van de optielijst]|[Optie keuze wel of niet verplicht] 

Beide waardes dienen gescheiden te worden door een “pipeline” (|). Bij “optie keuze wel of niet 

verplicht” kunt u een Y van Yes of een N van No invullen. 

Voorbeeld: 

Kleur|Y 

 Opties * (1 t/m 5) 

Opbouw: 

[Omschrijving van de optie]|[Meerprijs van de optie]|[Inkoopprijs van de optie] 

Alle waardes dienen gescheiden te worden door een “pipeline” (|). De Inkoopprijs is alleen van belang 

als u de module Commercieel beheer gebruikt. Indien u deze module niet heeft kunt hier een 0 

invullen. 

Bij meer dan één optie herhaalt u de reeks. Daarbij dienen de reeksen gescheiden te worden met een 

“pipeline”. 

Voorbeeld: 

Rood|2,00|15,00|Groen|1,50|14,50|Blauw|3,25|17,00 

VELD CURRENCY TOEGEVOEGD AAN CARDGATE PLUS 

Aan het betalingssysteem CardGate Plus is het veld Currency toegevoegd. Deze maakt het mogelijk om de 

valuta waarin betaald wordt in te stellen. 

DEFECTS 

FOUT IN BEREKENING BEZORGKOSTEN 
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Bij Intracommunautaire bestellingen kon de berekening van bezorgkosten fout gaan. Het ging hierbij om een 

onderdeel van de kosten dat dubbel berekend werd. 

MET LOGIN VAN STAP 2 TERUG NAAR 1 GING FOUT 

Indien online gekozen werd om met login te bestellen ging het fout als de klant van stap 2 (van het 

bestelproces) terug ging naar stap 1 om dan weer naar stap 2 te gaan. Het wachtwoord werd dan niet meer 

herkend en moest nogmaals ingevoerd worden. 

GEEN WEERGAVE VAN WEBWINKEL OP KLEINE SCHERMEN 

Sinds update 5.5.5.0 was het niet meer mogelijk om de webwinkel in “dekstop”-weergave te krijgen op kleinere 

(mobiele) schermen. Mobiele weergave op mobiele schermen was geen probleem en “desktop” weergave op 

desktops was ook geen probleem. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/root/index.php 

 ../scripts/framework/functions.php 
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5.5.5.0 

FEATURES 

VERNIEUWING SMARTY ENGINE 

De Smarty engine is vernieuwd. We zijn van versie 2 overgegaan naar versie 3. Dit zorgt voor een hogere laad 

snelheid van de pagina’s en zorgt voor een betere beveiliging. 

Door deze vernieuwing is het noodzakelijk dat uw server beschikt over PHP versie 5.2 of een recentere versie. 

Zaken waar op gelet moet worden als u zelf een lay-out aangemaakt/bewerkt heeft: 

 De bestanden (templates/)order_confirmation.html en (templates/)page.home.html hebben 

aanpassingen ondergaan. Controleer de verschillen goed. Foutieve bestanden kunnen voor 

vastlopende sites zorgen. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/root/index.php 

 ../scripts/root/newsletter 

 ../scripts/smarty/.. [volledig vernieuwd] 

 ../scripts/templates/order_confirmation.html 

 ../scripts/framework/formm.class.php 

 ../scripts/framework/order.class.php 

 ../scripts/framework/psp_billink.class.php 

 ../scripts/framework/pwishlist.class.php 

 ../scripts/framework/cookiecheck.php 

 ../scripts/framework/fftab.class.php 

 ../scripts/framework/member.class.php 

 ../scripts/framework/order_history.class.php 

 ../scripts/framework/private_wishlist.class.php 

 ../scripts/framework/public_wishlist.class.php 

 ../scripts/framework/simplewishlist.class.php 

 ../scripts/framework/template.class.php 

 ../scripts/framework/init.php 

 ../scripts/framework/post.class.php 

FAVICON 

 Aurore Web 

Via het venster Eigenschappen, stap 3 kan er een Favicon voor de webwinkel toegevoegd worden. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/root/index.php 
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MULTI-SHOPS 

 Aurore Web 

De Multi-shop functionaliteit maakt het mogelijk om meerdere shops te beheren vanuit één administratie. 

De Multi-shop functionaliteit activeert u via het venster Instellingen. Ga naar het onderdeel Webwinkel en vink 

de optie “Multi-shops” aan. 

Na deze handeling verschijnt in het venster Eigenschappen aan de linker kant het onderdeel “Multi-shop”. Daar 

kunt u nieuwe multi-shops aanmaken of bestaande wijzigen en/of verwijderen. Als eerste shop zult u altijd de 

“Basisadministratie” zien. Voor sub/multi-shops kunnen niet alle eigenschappen gezet worden. De 

verschillende stappen in het Eigenschappen venster zijn daarom afhankelijk van de geselecteerde shop 

(basisadministratie of multi-shop). Bij multi-shops kan er minder ingesteld worden. 

In het venster Artikelgroepen kunt u vervolgens aangeven welke groepen u in multi-shop wel en niet getoond 

wilt hebben. U kunt dus per Multi-shop een volledig eigen groepenstructuur hebben. 

Per Multi-shop kunt u ook specifieke verkoopdocumenten (opmaken) hebben. Deze stelt u in via het 

Instellingen venster, onder Verkopen/Uitvoer van gegevens/Multi-shops. 

 Bestand per documenttype en per multi-shop instelbaar 

 Voorraad wordt online centraal bijgehouden door “hoofd”-shop 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/root/index.php 

 ../scripts/root/stock_update.php 

 ../scripts/framework/basket.class.php 

 ../scripts/template/page.art.html 

WORKAROUND VOOR FIREFOX 12 PROBLEEM 

Firefox 12 heeft een refresh probleem. Deze zorgde ervoor dat bij het plaatsen van een artikel in de 

winkelwagen dit niet direct zichtbaar was. 

Wij hebben onze code aangepast zodat onder Firefox 12 er een harde refresh wordt geforceerd waardoor de 

weergave voor de bezoeker van de webwinkel meteen juist is. 

NIEUWE VARIABELEN IN OPTIONS.XML 

 Aurore Web  

Er worden 4 nieuwe variabelen toegevoegd aan het bestand options.xml (online: lvconfig/options.xml). Deze 

variabelen geven extra informatie over het aantal te tonen extrapagina’s. 

Deze variabelen kunt u gebruiken in uw lay-out voor eventuele automatisering van weergaves. De volgende 

variabels kunt u gebruiken: 

$LV_EXTRAPAGE_TOTAL Totaal aantal extra pagina’s dat getoond dient te worden 

$LV_EXTRAPAGE_TOT_HEADER Totaal aantal extra pagina’s dat getoond dient te worden in de kop 

$LV_EXTRAPAGE_TOT_MENU Totaal aantal extra pagina’s dat getoond dient te worden in het menu 

$LV_EXTRAPAGE_TOT_FOOTER Totaal aantal extra pagina’s dat getoond dient te worden in de voet 
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FORMAAT VAN BESTANDEN TE SELECTEREN BIJ EXPORT NAAR VERGELIJKINGSSITES 

Bij het opslaan van het overzicht van artikelen voor vergelijkingssites (venster Vergelijkingssites) zijn er 2 opties 

toegevoegd: 

 Tab gescheiden – UTF8 

 Puntkomma gescheiden – UTF8 

Deze maken het mogelijk om de bestanden expliciet in het UTF8 formaat op te slaan. De andere opties slaan in 

het besturingseigen formaat, wat standaard Unicode/UTF16 is. 

KOPIËREN BIJ DOWNLOADBESTANDEN VERBETERD 

De manier van kopiëren van geselecteerde bestanden bij Downloadbestanden is verbeterd waardoor vanaf nu 

ook geopende bestanden gekopieerd kunnen worden. 

UITGEBREIDERE FOUTMELDING BIJ NIET KUNNEN AFDRUKKEN VERKOOP- EN 

INKOOPDOCUMENTEN 

Bij het niet kunnen afdrukken van verkoopdocumenten geeft de foutmelding uitgebreidere informatie 

waardoor de oorzaak, en dus ook de oplossing, sneller gevonden kan worden. 

DEBITEURNUMMER TOEGEVOEGD AAN XML EXPORT VAN VERKOPEN 

 Aurore Web  

 Aurore Beheer  

Aan het XML export bestand van de verkopen is het veld <account_number></account_number> toegevoegd. 

In dit veld is het debiteurnummer opgenomen. 

METATAGS VAN ARTIKELGROEPEN EN EXTRA PAGINA’S KUNNEN BEÏNVLOED WORDEN 

 Aurore Web  

 Aurore Beheer  

De metatags (Title, keywords en description) van artikelgroepen en extra pagina’s kunnen handmatig bepaald 

worden. Bij het leeg laten van de speciale velden (onder tabblad Zoekmachines) zorgt het programma zelf voor 

het invullen van de velden bij het publiceren. 

METATAGS EN ORDERTRACKING CODE VERPLAATST IN OPTIONS.XML 

Het komt wel eens voor dat er bij de Metatags en Ordertracking code, in het venster Eigenschappen, foutieve 

code ingevuld wordt. Deze code wordt online opgenomen in het bestand options.xml. In dit bestand staan 

verschillende belangrijke instellingen voor de werking van de gehele webwinkel. 

Indien in het bestand options.xml foutieve code opgenomen is kan het vanaf die foutieve code niet verder 

gelezen worden. Voorheen stonden de Metatags en Ordertracking halverwege in het bestand. Verder in het 

bestand komen essentiële instellingen voor. Zonder deze instellingen kan de webwinkel niet functioneren en 

verschijnt er vrij snel de melding “Articles DB is empty”. 

Dit probleem is opgelost door beide velden aan het einde van het bestand options.xml op te nemen. 



Releasenotes LogiVert 
 

36 

AFWIJKENDE BEDRIJFSNAAM EN CONTACTPERSOON VOOR AFLEVERADRES OP 

VERKOOPDOCUMENTEN 

Indien een verkoop een afwijkende bedrijfsnaam en/of contactpersoon heeft voor het afleveradres kunnen 

deze probleemloos op de verkoopdocumenten vermeld worden. Dit kan met de volgende velden: 

\fact:CustDelivCompanyname\ 

\fact:CustDelivName\ 

MAXIMAAL ORDERBEDRAG BIJ BEZORGVORM MAG LEEG GELATEN WORDEN 

 Aurore Web  

Het veld “Maximaal orderbedrag” bij de bezorgvormen mag nu leeg gelaten worden, waardoor alleen rekening 

gehouden wordt met het minimaal orderbedrag. 

Voorheen werd er met geen van beide rekening gehouden zodra het veld “Maximaal orderbedrag” niet 

ingevuld werd of op nul gezet werd. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/root/index.php 

OPTIMALISATIE VAN HET AANMAKEN VAN DE ZOEKINDEX 

Het proces van het aanmaken van de online zoekindex is geoptimaliseerd. Hierdoor verloopt het 

publicatie(voorbeeld) proces sneller. 

Bij het aanmaken van de zoekindex worden de “gecreëerde” indexen per artikel opgeslagen in de offline 

database. Zolang er geen wijzigingen hebben plaats gevonden aan het artikel zal gebruik gemaakt worden van 

deze gegevens. Zodra er wijzigingen plaats gevonden hebben zal de artikelindex opnieuw aangemaakt worden. 

2 NIEUWE BETAALMETHODES VOOR SISOW EPAY/ECARE 

Aan het betaalsysteem Sisow [epay/ecare] zijn de volgende 2 methodes toegevoegd: 

 Paypal Express Checkout 

 Fijncadeau 

EXTRA CONTROLE OP KORTINGSBONNEN TOEGEVOEGD 

Er is aan het einde van het bestelproces een extra controle ingebouwd op de beschikbaarheid van opgegeven 

kortingsbonnen. Dit om de eventuele kans op gelijktijdig gebruik van een eenmalige kortingscode in meerdere 

bestellingen onmogelijk te maken. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/framework/order.class.php 
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DEFECTS 

NAAR ACHTERGROND VERDWIJNENDE SCHERMPJES 

Meldingschermpjes konden “onverwachts” verdwijnen achter andere schermen, waarna ze niet meer te 

benaderen waren. Dit kon er helaas voor zorgen dat het programma hard (via Ctrl+Alt+Delete) afgesloten 

moest worden. 

ROBOTS.TXT LEEG BIJ DEELPUBLICATIES 

Bij deelpublicaties werd een (bijna) lege robots.txt gepubliceerd 

LOSSE ARTIKELEN NIET IN ZOEKINDEX 

Artikelen die opgenomen zijn in de groep “Losse artikelen” werden niet opgenomen in de zoekindex waardoor 

ze niet gevonden konden worden met een zoekopdracht. 

NIEUWE VELDEN VAN INLOGKLANTEN NIET VOLLEDIG GEPUBLICEERD 

De nieuwste velden die online ingevuld kunnen worden bij inlogklanten werden niet juist (opnieuw) 

gepubliceerd vanuit het programma. Het gaat om de volgende velden: 

 Geslacht 

 BTW nummer 

 Huisnummer 

 Huisnummertoevoeging 

 Land 

VERKEERDE PRIJS BIJ HANDMATIG TOEVOEGEN ARTIKEL MET KORTING 

Bij het handmatig toevoegen van een artikel aan een verkoop in het venster Verkopen werd een verkeerde 

prijs vermeld indien er handmatig een kortingspercentage toegekend werd in het venster “Artikel selecteren:. 

FOUTMELDING “CANNOT ASSIGN A TPNGIMAGE TO A TJPEGIMAGE” BIJ 

ONTWERPWIZARD 

In de ontwerp wizard was het niet mogelijk om PNG bestanden te gebruiken. Het gebruik hiervan leide tot de 

melding “Cannot assign a TPngImage to a TJPEGImage” bij een publicatievoorbeeld. 

PRIJZEN OPTIES NIET AFGEROND IN WINKELWAGEN 

Prijzen van opties werden niet afgerond in winkelwagen. De prijzen worden nu op 2 decimalen afgerond. 

PROBLEEM BIJ SSL BEVEILIGDE SITES OP EEN WINDOWS SERVER IN FIREFOX 

SSL beveiligde webwinkels die gehost worden op een Windows server gaven problemen in Firefox. Bij het 

ingaan van het beveiligde deel werd een verkeerd internetadres (url) aangeroepen. 
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Aangepaste bestanden 

================== 

 …/scripts/root/index.php 

 …/scripts/framework/functions.php 

 …/scripts/framework/genmap.class.php 

VERKEERDE VERWERKING &-TEKEN BIJ BESTELLINGEN 

Bestellingen waarbij het &-teken opgenomen was (bijvoorbeeld in de bedrijfsnaam) werden verkeerd verwerkt. 

In de plaats van het &-teken kwam de tekst “&amp;” te staan in de tekst. 

BESTELLINGEN NIET VERWERKT BIJ OPTIEOMSCHRIJVINGEN BEGINNEND MET EEN 

CIJFER 

Als in een bestelling artikelen opgenomen waren met opties waarvan de omschrijving met een cijfer begint kon 

deze bestelling niet verwerkt worden door het programma 

INSCHRIJVING OP NIEUWSBRIEF GEEFT VREEMDE MELDINGEN 

Op specifieke servers kon het voorkomen dat bij het aanmelden op de nieuwsbrief gebruikers foutmeldingen te 

zien kregen op de bevestigingspagina. 

Aangepaste bestanden 

================== 

 …/scripts/root/newsletter.php 

BESTELLINGEN SOMS NIET VERWERKT BIJ AFWIJKENDE KARAKTERS 

Indien afwijkende karakters gebruikt werden in bijvoorbeeld de naam van de klant kon het gebeuren dat de 

betreffende bestellingen volledig niet verwerkt werden. 

WAARDE “ITEM=” IN URL BIJ BIJZONDERE TEKENS NIET OPTIMAAL 

Bij artikelen met bijzondere tekens (bijv. é, ï en ë) was de waarde bij “item=” in de URL niet optimaal voor 

indexering door zoekmachines. 

De letter ë werd bijvoorbeeld niet omgezet naar e, maar naar _euml_. 

ONGEWENSTE OPSPLITSING VERKOOPDOCUMENTEN 

Als in het venster “Verkoop uitvoeren” snel achterelkaar meerdere keren op de knop “Afdrukken” geklikt werd 

kon het gebeuren dat het verkoopdocument zich in meerdere exemplaren opsplitste. Bij het maken van 

facturen resulteerde dit in meerdere factuurdocumenten met hetzelfde factuurnummer. 

MEER DAN 2 DECIMALEN BIJ PROCENTUELE KORTINGSBEDRAGEN 

Bij het toepassen van een procentuele kortingscode werd het kortingsbedrag met meer dan 2 decimalen 
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getoond. Dit zowel in het bestelproces als in de bestelbevestiging (e-mail). 

Aangepaste bestanden 

================== 

 ../scripts/templates/order_confirmation.html 

 ../scripts/templates/page.cart_step3.html 

 ../scripts/templates/page.cart_step2.html 

 


