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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2018.1.8 

D.D. 12 DECEMBER 2018 

 

U moet deze update installeren wanneer u gestart bent met EW-Show Windowsversie. 

WIJZIGINGEN 

 

Bij de btw-overzichten onder financiële administratie is het jaartal toegevoegd voor 

afwijkende aangifte tijdvakken. Er kan nu een btw-overzicht gemaakt worden van 2018 

december t/m 2019 februari. 

 

Bij het invoeren van dieren werd bij zoeken in het kleurenbestand de kleurcode per ongeluk 

nog op 8 posities (voor letters) gezet ipv 4 posities voor cijfers. 

 

Bij de catalogus is nu de spatie in de klasse vervangen door “koppelspatie” die er voor zorgt 

dat als oud van “Haan oud” bij een te lange kleur naar een 2e regel gaat, dan ook Haan 

meegaat naar de volgende regel. 

 

Het fotografenlijstje onder overzichten ereprijzen heet nu “Fotografenlijst / diploma's”. Het 

predikaat / punten is toegevoegd en de tabcode bij gegeven dier is vervangen door een 

inspringcode. U kunt nu de pagina op staand zetten als u dat wilt.  

 

De rassenlijst per keurmeester is nu iets netter (spatie achter komma). Ook wordt nu alleen 

het “kale” ras zonder variëteit vermeld. 

Bij de inzenderslijsten zijn de kopjes code/jeugdlid aangepast. 

Bij zoeken op diergroep is nu 1 cijfer mogelijk. Als er 2 cijfers staan bijv. 09 en u tikt een 6 

dan staat er ook 6 op het scherm ipv. 69. 

Bij ereprijslijsten op inzender werd als er bij “Inzendersnaam bij herhaling onderdrukken 

(j/n)” een nee werd ingevuld, toch de naam onderdrukt. Dat is nu aangepast.  

De afhaalkaart bij gezamenlijk vervoer heeft nu dezelfde lay-out (staand A4) als de gewone 

afhaalkaart. Ook het inkooien op .. etc. wordt nu onthouden bij wisselen van de adreslijst 

naar kopie afhaalkaart. 

Bij wisselen van controlelijst niet-ingevulde punten/predikaten naar Invoeren van punten 

en/of predikaten kwam een foutmelding. Dit is opgelost. 

De optie één vereniging bij ledenlijsten werkt nu weer. 

 

 

 


