
CiVision Middelen en Innen: marktsignalen ter beoordeling GV d.d. 30-11-2017

ID Appl. Relatie Onderdeel Omschrijving Reactie Platform 

09.331.134 CMD Gemeente Heumen /CIVMD/RMR: bij goedkeuring door afd.hoofd verdwijnt goedk. BH.

09.352.074 CIN Bestuursdienst Ommen-

Hardenberg

Aanpassing “Overzicht status Invordering” /CIVIN/STAT_INV Is het mogelijk om bij 

het overzicht status invordering een uitbreiding op de selectie te maken met de 

volgende velden: Uitstel, Bet.regeling en Aanm.blok?

CiVision Middelen en Innen: marktsignalen ter beoordeling GV d.d. 7-9-2017

ID Appl. Relatie Onderdeel Omschrijving Reactie Platform 

09.277.292 CIN Gemeente Oldebroek Overleden personen laten blokkeren zodat ze niet meer aangemaakt 

kunnen vanuit de Makelaar in CIN en/of de zakenpartner blokkeren om 

openstaande posten op aan te maken (vinkjes centrale blokkade en niet 

vrijgeven bij zakenpartner werken hier niet voor);

laten blokkeren mag niet vanuit 

Makelaar en juridisch moet er nog een 

aanslag verstuurd kunnen worden

09.277.318 CIN Gemeente Oldebroek Een overzicht kunnen genereren van voor welke termijnkalenders in 

Centraal factureren al indexatie heeft plaatsgevonden, wanneer en 

hoeveel.

mutaties bijhouden in aparte tabel en 

daar een indexatie-rapport op maken - 

prioriteit hoog

09.255.561 CIN Gemeente 

Montferland

Controle lijst mandaat versus incasso-schema deze lijst voegt weinig tot niets toe = 

de uitval komt vanzelf in beeld op het 

moment je de incasso-run zelf doet, 

heeft vooral met het proces daarvoor te 

maken
09.289.057 CIN Gemeente Oldebroek Bij transactie /civin/opdupl de naam van de zakenpartner opnemen in het 

overzicht met resultaten. Wanneer je dan een CSV-bestand hebt geüpload, 

kun je de vorderingen controleren in combinatie met de 

zakenpartnernaam.

doen - prioriteit hoog

09.278.165 CMD Provincie Utrecht Op overzicht /civmd/best_docu de kolom gerealiseerd bedrag vanuit de 

verplichting toevoegen.

doen - prioriteit hoog

09.290.103 CMD Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug

Regelbedrag toevoegen in de lay-out van de ingangsmap van de 

goedgekeurde facturen van Budgethouders

bij e-factureren gaat dit al 1 op1 - door 

doorklikken kun je de details verder 

bekijken - de hoeveelheid regels in de 

goedgekeurde facturen wordt anders 

groot  -  afgewezen
09.291.637 CMD Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug

Verkoopfacturen per mail versturen met email-adres van debiteurenadministratie mail-adres opnemen bij de 

verschillende factureerders - mede in 

het licht van Innen afgewezen kan 

eventueel als maatwerk
09.311.129 CMD Gemeente Aalten Nu moet je eerst de Toelichting aanklikken om de reden van de afkeuring 

te zien; in workflow 1.0 kon je dat direct aflezen

doen - prioriteit hoog - oplossen a la 

Vasthouden 

CiVision Middelen en Innen: marktsignalen ter beoordeling GV d.d. 11-05-2017
ID Appl. Relatie Onderdeel Omschrijving Reactie Platform 



09.197.651 CMD De Wolden / 

Hoogeveen

VDM: voor gemeenschappelijke regelingen mogelijk maken. Overleg GV: Berend Nijmeijer vraagt 

intern na wanneer dit wettelijk verplicht 

is.

09.189.130 CMD Gemeente 

Noordwijk

WFL 2.0: men mist URL in Workflow 2.0 op PAV en BH scherm Overleg GV: Onderzoeken of er een 

alternatief is.

Inmiddels opgelost in 4.06.16
09.168.093 CMD Gemeente Waalwijk Wettelijke vereiste 14 dagenbrief Overleg GV: nagaan of dit CMD is of 

CIN. Klant dit per mail gevraagd.  Klant 

mailt dat wens geldt voor CMD. Dus op 

basis van advies GV marktsignaal nu 

afboeken.  Klant hierover per mail 

ingelicht.
09.219.929 CIN Ommen-Hardenberg Is het mogelijk om in de inrichting van het verzenden van emails vanuit 

centraal factureren een standaard onderwerp (factuur –variabel 

bedrijfsnummer) in de mail in te richten en daarnaast ook een standaard 

ondertekening

GV-overleg: Mogelijkheden van hetgeen 

is gevraagd onderzoeken.

CiVision Middelen en Innen: marktsignalen ter beoordeling GV d.d. 23-02-2017
ID Appl. Relatie Onderdeel Omschrijving Reactie Platform 

09.115.818 CIN Deurne Termijnfacturatie: SAP-melding geven X dagen voorafgaand aan 

vervaldatum.

Onderzoeken of /CIVIN/TRMBKN 

periodiek in te plannen is. - prio 1

09.150.290 CIN De Wolden-

Hoogeveen

FS - ingangsdatum indexering opgeven in /CIVIN/TRMCRE wens - prio 1 - termijnkalenderpositie / 

periodiciteit -- selectie bij indexeren -- 

nieuwe datum vullen

opgelost in 4.06.10
09.100.641 CMD Overbetuwe F150 Herinnering / aanmaning digitaal opslaan als PDF net als facturen terugkomen in mei-bijeenkomst

09.133.254 CMD De Wolden-

Hoogeveen

/CIVMD/BCF: uitbreiden met percentages en beter overzicht. wens-prio 2 - apart overzicht a la 

/civmd/bcf

opgelost in 4.06.14
09.164.164 CMD Someren WFL 2.0: Validatie bij vervanging geeft eigen coderingen in zoekhulp en 

die van degene die wordt vervangen.

het is juist goed dat dit zo werkt -- 

iemand die op zijn eigen budget gaat 

coderen die snapt het niet  -- 

vervallen



09.187.422 CMD Platform Webpublishing op kostensoortgroep wens - prio 1

Dit signaal is door Pink qua technische 

inspanning bekeken. De aanpassingen 

die nodig zijn om dit mogelijk te maken 

zijn dusdanig groot dat deze wens niet 

uitgevoerd zal worden. Daarbij speelt 

ook een rol dat het binnen standaard 

CMD eenvoudig uitgevoerd kan worden 

en dan gedownload kan worden en ook 

zal dit in Smart Finance standaard 

beschikbaar zijn.

CiVision Middelen en Innen: marktsignalen ter beoordeling GV d.d. 01-12-2016
ID Appl. Relatie Onderdeel Omschrijving Reactie Platform 

09.091.767 CMD De Wolden-

Hoogeveen

Betalingsverkeer SHA-1 berekening niet goed voor ander bedrijfsnummer dan DWD. werd als fout gezien, maar is inmiddels 

achterhaald

09.090.723 CMD Delfzijl WFL 2.0 Memoriaal via WFL kunnen laten lopen. wens

09.089.768 CMD Heerde Betalingsverkeer /CMD/BET_CONTROL: SHA-256 toevoegen. wens - prioriteit 1 - nog niet gestart

09.084.363 CMD Veere Activa /CIVMD/STAAT_C_B: bij terugkeer op hoofdscherm op oorspronkelijke 

regel terugkeren. 

wens - prioriteit 2 - nog niet gestart

09.084.353 CMD Veere Activa /CIVMD/STAAT_B: rekening houden met en afdrukken restwaarde, zoals 

op staat C rekening.

wens - uitgeleverd 4.06.14

09.076.628 CMD Deventer Verdelingsmatrix Verschuiving vindt niet plaats voor 2017. fout - uitgeleverd januari 2017

09.068.965 CMD Veere /CIVMD/VBT Ongeplande afschrijvingen worden niet meegenomen. wens - prioriteit 1 - nog niet gestart

09.066.985 CMD Huizen VF02 Naast digitale verkoopfactuur ook ook digitale bijlage kunnen emailen.

Eenzelfde verzoek in verleden ook ontvangen van gemeente Waalwijk (PCR 

08.642.001). Deze PCR is toen afgekeurd omdat dit technisch te 

ingewikkeld is.

verder onderzoeken  -  zou in Simple 

Finance opgelost moeten worden

09.059.787 CMD Provincie Utrecht Workflow 2.0 Vervanger keurt factuur goed, oorspronkelijk gebruiker ziet deze niet terug 

in bak goedgekeurd.

wens - prioriteit 1 - nog niet gestart

09.047.136 CMD Waalwijk WFL 2.0 Eigen selectielijst voor verificator gewenst. wens - prioriteit 2 - nog niet gestart

Technisch onderzocht - onmogelijk te 

realiseren.

09.042.706 CMD Deventer Begroting Bij externe aanlevering geen controle op status WBS-element fout - uitgeleverd 4.06.16

09.031.790 CMD Veere ZCIVMD_DSC3 Selectie op kostensoort houdt geen rekening met geldigheid. fout - uitgeleverd januari 2017

09.073.508 CIN Castricum Invordering Overzicht status invordering (/CIVIN/STAT_INV): kolom voor 

kwijtschelding/vermindering en voor gedane betalingen toevoegen

wens - prioriteit 2 - nog niet gestart



CiVision Middelen en Innen: marktsignalen ter beoordeling GV d.d. 07-09-2016

ID Appl. Relatie Onderdeel Omschrijving Reactie Platform 

08.114.923 CIN / 

CMD

GBKZ Boekingen tussen organisaties: waarschuwing of foutmelding geven

Toelichting: GBKZ werkt met 4 opdrachtgevers (organisatiecodes) en 4 

bankrekeningnummers in één database. 

Het systeem CIVIN en CIVMD staat boekingen tussen de organisaties toe; 

zoals bij een ontvangst bestemd voor bijvoorbeeld Heemstede die aan 

Bloemendaal betaald wordt door de zakenpartner. De journaalpost is 

Ontvangst Bloemendaal aan debiteuren Heemstede. Deze boeking zou niet 

voor mogen komen. Het systeem zou een signaal of waarschuwing of 

foutmelding moeten geven in deze gevallen. Kan dit mogelijk gemaakt 

worden?

Afgewezen ivm specifieke situatie

06.978.328 CIN Castricum / Huizen / 

Montferland

Gemeente Castricum wil graag dat als halverwege het jaar een 

rekeningnummer gewijzigd wordt dat er dan een prenotificatie verstuurd 

kan worden met alleen nog de openstaande termijnen. Nu is het nog dat 

ook de betaalde termijnen in de brief worden opgenomen. Vraag is dus of 

er meer variabelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor de 

prenotificatie. Als een vordering met een lopend incassoschema een 

vermindering krijgt zou de belastingschuldige na verrekening op het 

incassoschema een nieuwe vooraankondiging AI moeten krijgen met de 

aangepaste termijnbedragen.

Afgewezen, kan via andere werkwijze 

worden opgelost

08.230.850 CIN / 

CMD

Ommen-Hardenberg FPL9: via klik op referentienummer factuur kunnen oproepen

Toelichting: Uit begrotingsrapport of FPL9 kunnen doorklikken naar 

opgeslagen document.

Ook vanuit CMD (Z027) begroting/werkelijk door te kunnen klikken naar 

CIN en de factuur op te vragen in pdf formaat.

Opmerking: In CIN gerealiseerd in transactie FMCACOV (Overzicht 

zakenpartners).

Opgelost in SP eind november 2016

08.372.812 CIN De Wolden / 

Hoogeveen

Incassobestand wordt gesplitst in diverse kleine batches           

Toelichting: Bij het aanmaken van een incassobestand via de transactie 

FPY1 wordt het uiteindelijke bestand voor de BNG gesplitst in 10 kleine 

batches met verschillende verwerkingsdatums. Dit ondanks het feit dat bij 

de incassoschema's keurig netjes alles op 31-05 staat komen er toch 

batches met verschillende verwerkingsdatums (incassodatums).

Het is gewenst dat de (hernieuwde) incasso's van vorige termijnen 

dezelfde incassodatum krijgen als de incasso's van de huidige termijn.

Klantspecifiek, afvoeren.



08.264.622 CIN Ommen-Hardenberg /CIVIN/STAT_INV: ref.nr. vermelden van ingetrokken betalingsregeling

Toelichting: Bij overzicht status invordering naar aanleiding van 

aanmaanvoorstel intrekking betalingsregeling krijgen wij alleen een 

overzicht van de ingetrokken betalingsregelingsnummers. 

Volgens het overzicht zijn er meerdere kolommen voor "Referentie" en 

"Meer ref.nrs." 

Zou het mogelijk zijn om in deze kolom het aanslagnummer behorende bij 

de betalingsregeling te vermelden. Wanneer er geen betalingsregeling is 

wordt hier wel het aanslagnummer weergegeven.

Als het aanslagnummer gevuld zou zijn, kunnen wij veel sneller via 

massawijziging de uitsteldatum vullen, nu moeten wij dit handmatig gaan 

overnemen van de brief.

Opgelost in 4.06.04

08.545.337 CIN Gemeente Waalwijk Wijzigingshistorie voor /CIVIN/HOP vastleggen en raadpleegbaar maken

Toelichting: Gemeente Waalwijk wil graag dat er voor de mutaties op de 

Vertaaltabel hoofdoperaties (transactie /CIVIN/HOP - Onderhoud 

vertaaltabel hoofdoperatie) wijzigingshistorie bijgehouden wordt, die ook 

geraadpleegd kan worden.

Op deze manier kan men terugzoeken op welk moment welke wijzigingen 

zijn aangebracht in de tabel. Dit kan ook van belang zijn voor de 

accountantscontrole.

Opgelost in 4.06.01

08.617.347 CIN Gemeente Huizen Referentiedocumentnummer opnemen in TDI-bestandsnaam 

afbetaalschema          Toelichting: Gemeente Huizen maakt gebruik van 

TDI documenten als correspondentie uit Civision Innen. In SP CMD 4.05.07 

wordt de mogelijkheid geboden de verschillende TDI-documenten een 

meer specifieke benaming mee te geven. Een en ander komt 

dossieropbouw per zakenpartner ten goede. Helaas kan ten aanzien van de 

documenten met betrekking tot het afbetaalschema het aanslagnummer 

niet getoond worden in de specifieke benaming. Dit is wel noodzakelijk als 

gekozen wordt voor dossieropbouw per zakenpartner op aanslagniveau. 

Bijvoorbeeld een dwangbevel begint met aanslagnummer gevolgd door 

dwangbevel. Afbetaalschema en/of prenotificatie (gebaseerd op 

afbetaalschema) begint direct met afbetaalschema zonder aanslagnummer. 

Dit zou wel moeten.

Navragen wat men hier nu precies wil 

en waarom, vooralsnog niets mee doen

08.933.722 CMD Gemeente Someren XD02: BTW-nummer debiteur op verkoopfactuur kunnen afdrukken. Afgewezen  - in de tekst die je invoert 

bij de factuur maar opgeven,

08.676.032 CMD Gemeente Goirle WFL.2.0: mail/herinneringsmail ook kunnen versturen aan verificator Realiseren - prio middel  -  laag op de 

backlog

08.591.271 CMD Gemeente Boxmeer WFL 2.0: controleniveau bij Actieve budgetcontrole anders insteken.

Bij de toepassing van de Actieve budgetcontrole is het controlenivo 

afhankelijk van de documentsoort die je kiest (voor de FV60 is het 

ZPFI_2015 en voor verplichtingen is het ZPMM_2015). Bij het verwerken 

van kostenplaatsen willen we eigenlijk op het laagste niveau controleren en 

voor de verplichtingen/WBS elementen op een hoger niveau 

(Kostensoorten oprollen).   

Wens  -  afgewezen  -  kan als 

maatwerk, maar dat gaan we niet met 

Boxmeer overleggen



08.590.883 CMD Gemeente Boxmeer WFL 2.0: in werkvoorraad CA bij toelichting facturen 40-50 posities direct 

zichtbaar maken.

Is het mogelijk om in de toelichting van de facturen bij de werkvoorraad 

bij de CA (crediteurenadministratie inbox) standaard 40-50 posities direct 

zichtbaar te maken voor de CA. Nu moet de CA iedere toelichting die is 

gemaakt apart openklikken.

Wens afgewezen

08.460.303 CMD Provincie Utrecht /CIVMD/REG_MIR7: veld 'Betalingsblokkering' toevoegen aan lijst. Realiseren - prio hoog  -  mag op de 

backlog

08.435.295 CMD Gemeente Asten AS02: massawijzing afschrijvingsmethode mogelijk maken. Zie aparte Activa bespreking

08.411.009 CMD Gemeente Zutphen WFL 2.0: europese inkoopcodes.

Is het mogelijk dat er een veld kan komen waar CA bij het boeken de 

europese inkoopcodes kan toevoegen?

Afgewezen kan via zoekbegrip op de 

crediteur

08.335.669 Gemeente Zutphen XK02- zoeken op KvK-nummer bij koppelen mogelijk maken.

Kan het zoekveld KvK-nummer toegevoegd worden in het selectiescherm 

tijdens het koppelen van een NNP in Civision Middelen?

Gewenst, maar moet via CBR-SAP  --- 

opgelost

08.241.422 CMD Provincie Utrecht /CIVMD/BEST_DOCU: crediteur en kostensoort toevoegen aan 

selectiescherm.

Opgelost in 4.06.03

06.965.256 CMD Ommen-Hardenberg Bij de Meerjarenbegroting wordt in CMD in het overzicht /CIVMD/IBO geen 

onderscheid gemaakt tussen INC en STR, in de kolom BHE wordt een * 

vermeld.

De * is niet altijd STR want er zijn nml  INC-ramingen die voor meerdere 

jaren begroot moeten worden maar niet STR zijn.

DEZE MOETEN IN DE PRESENTATIE RICHTING BESTUUR DUS WEL ALS INC 

WORDEN AANGEMERKT.

Opmerking: zoals in werkinstructie aangegeven worden de aanduidingen 

INC en STR niet gebruikt voor meerjarenschijven. Dus inderdaad hier de 

aanduiding *.

In backlog

CiVision Middelen en Innen: marktsignalen ter beoordeling GV d.d. 14-04-2016

ID Appl. Relatie Onderdeel Omschrijving Reactie Platform 

07.191.526 CIN Gemeente Rijssen-HoltenOnderhouden 

stamgegevens 

Kixcode (streepjescode van PostNL) moet beschikbaar zijn in DID. wens

07.770.199 CIN Munitax Beheren van 

vorderingen

Bij het overnemen van kwijtscheldingen moet een andere documentsoort 

dan 'KW' gebruikt kunnen worden.

wens

06.619.592 CIN/CF? Diverse Graag veld emailadres beschikbaar stellen binnen Centraal factureren. Dit 

veld moet ook via de template gevuld kunnen worden bij de zakenpartner.

afvoeren, via stamgegevens 

zakenpartner regelen

06.653.016 CMD Utrechtse 

Heuvelrug.

WFL 2.0 Wens: overzicht waarinzichtbaar is wie een factuur heeft opgevoerd en 

bevestigd. De accountant vraagt hierom.

opgelost /civmd/rmr

07.498.347 CMD Grootegast WFL 2.0 WFL 2.0: bedrag incl / excl btw geeft in WFL 2.0 afrondingsverschillen. Onoplosbaar



07.560.001 CMD Waalwijk ALG Overzicht gewenst voor wijzigingen op WBS'en.

Voor kostenplaatsen bestaat transactie "KS05 - Kostenplaats: wijzigingen 

weergeven". 

Graag willen wij voor orders en WBS elementen een soortgelijke transactie 

als KS05 is voor kostenplaatsen.

wens, kan via CN60

07.884.466 CMD Samenwerkingsorga

nisatie De Wolden / 

Hoogeveen

ALG AUDIT TRAIL: discussiepunt volgend GV-overleg. afvoeren

07.955.676 CMD Gemeente Heumen Verkoop VA01/FV70 Automatische Incasso CMD inlezen template.

CMD Automatische Incasso ingericht voor de gemeente Heumen. Daarin 

kwam naar voren dat ze zo goed als alles via de template voor VA01/FV70 

inlezen, maar daarin ontbreekt de optie om de betaalwijze incasso op te 

voeren. 

afvoeren

08.067.276 CMD Gemeente Rijssen-HoltenFacturatie /CIVIN/INVGEN: standaard is de vervaldatum VAN en T/M gevuld met de 

begin- en einddatum van de huidige maand.

Vooral de einddatum is niet handig. Nu we naar het einde van de maand 

toegaan, ligt de vervaldatum vaak in de volgende maand. Daarom moet 

altijd de vervaldatum verder in de toekomst worden gezet. Ik weet niet 

wat de reden ervan is dat de vervaldata gevuld zijn, maar:

- Is dit default verder op te schuiven?

- Kunnen jullie de software aanpassen, zodat de vervaldatarange twee 

maanden groot is? Nu bijvoorbeeld 1-3-2016 tot en met 30-4-2016?

Opglost 4.05.05



08.121.185 CMD Gemeente Waalwijk WFL 2.0 Volledige historie facturen kunnen exporteren.

M.b.v. de transacties "/CIVMD/RMR - Rechtmatigheidsrapp. afgeh. 

facturen", "/CIVMD/WFM_WERKVRD2 - Werkvoorraad factuurafhandeling" 

en "/CIVMD/WFM_KPI - KPI rapportage afgehandelde facturen" kunnen we 

een goed overzicht krijgen van de nog openstaande facturen en 

afgehandelde facturen. In het overzicht /CIVMD/RMR  worden de PAV'er en 

BH'er per factuur getoond met de datum/tijd waarop zij de factuur 

geaccordeerd hebben (deze gegevens missen we in de andere 2 

transacties). In dit overzicht missen we nog diverse andere gegevens: 

datum/tijd op route, teruggehaald en verificator gegevens. We krijgen 

deze gegevens wél te zien als we op het icoon WF-Hist toetsen. Wij willen 

graag de volledige gegevens van de WF-hist gegevens in het overzicht 

beschikbaar hebben zodat we deze gegevens in een spoolfile kunnen 

opslaan, om deze vervolgens te exporteren naar een TXT-file. 

De mogelijkheid om de WF-hist gegevens te kunnen tonen in het overzicht 

willen we graag in alle 3 genoemde transacties. Gelieve dit als PCR in te 

dienen.

Is het überhaupt mogelijk op enigerlei wijze de WF-hist gegevens te 

exporteren?

afvoeren






