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Release notes Layout Editor 
Meer controle over weergave van getallen in layouts 

 

Inleiding 

Asperion gebruikt vele typen layouts voor facturen, aanmaningen, herinneringen, pakbonnen, orders, 

vrachtbrieven etc. Elke layout komt met een eigen set aan relevante autotextvelden. Vanaf deze release is het 

mogelijk om de nauwkeurigheid en formattering van alle getalsmatige velden beter en nauwkeuriger te 

bepalen. 

 

Hoe wordt de functie gebruikt? 

De syntax van Autotextvelden ziet er i.h.a. zo uit : [DF#72|aantal artikelen]     Er zijn voor deze functie geen 

nieuwe autotextvelden toegevoegd. Gekozen is namelijk om alle autotextvelden uitbreidbaar te maken met 

parameters. Deze uitbreiding is optioneel. Er kan nu meegegeven worden wat voor type (bijv. numeriek of 

valuta) het getal betreft en met hoeveel decimalen het getal getoond moeten worden. De parameters worden 

achteraan in het label van het autotextveld toegevoegd dmv. een extra vertical streep (pipe symbool =) “ |” 

gevolgd door een letter voor het type en één of meerdere cijfers voor het aantal decimalen. 

 

Voorbeeld :  [DF#72|aantal artikelen | N3] 

 

In dit voorbeeld zal het aantal artikelen op de layout met 3 cijfers achter de komma worden weergegeven. De 

uitbreiding van de syntax, hier als voorbeeld in rood aangegeven, is niet verplicht. Dus alle bestaande 

autotextvelden kunnen blijven zoals ze zijn. Alleen als het nodig is, kan het veld uitgebreid worden. 

 

Mogelijkheden 

Hierbij een lijst met een aantalvoorbeelden van mogelijkhedenvan met het getal 3,15 : 

 
 Parameter Betekenis  Voorbeelden  Op layout 

  N   Numeriek  N0    3 

     N1    3,2 

     N2    3,15 

     N3    3,150 

  D  Vast aantal tekens          D5    03,15 

  P  Percentage                   P3    3,150 % 

  C  Currency                       C2   € 3,15 

 

 

Over afronding 

Het betreft hier uitsluitend een “display” functie. De werkelijke waarde van alle getallen verandert er niet 

door. Als de werkelijke waarde méér significante cijfers heeft dan er op de layout getoond (mogen) worden, 

dan zal de getoonde waarde afgerond worden. Dus het getal 1,515 zal met 2 decimalen (=N2) dus als het getal 

1,52 op de layout getoond worden! 

 

Voor vragen over deze nieuwe functies, gelieve contact op te nemen met de HelpDesk. 

 

Asperion Customer Support. 
 


