Leesmij

LogiPoort heeft een vernieuwde online help. Deze vindt u op support.logihuis.nl
Daar vindt u ook stappenplannen om het PKI certificaat of Servercertificaten te installeren.
Heeft u problemen met updaten? Download de LogiPoort update vanaf deze link en voer
dit bestand uit om de update handmatig te installeren.
Versie 10 – oktober 2019
• Centric UPA beschikbaar (zie Opties > Instellingen Centric)
• TKP UPA beschikbaar (zie Opties > Instellingen TKP)
Via Centric en TKP kunt u vanaf 2020 UPA berichten versturen
• Er is een nieuw certificaat beschikbaar voor Digipoort.
Certificaatnaam: dgp_procesinfrastructuur_nl meer informatie op deze pagina.
• Functionaliteit lockfile verbeterd.
• Koppeling met LogiPoort webservice.
Versie 9.6 – juni 2019
• Verbeteringen t.b.v. responses bij TKP (FTP)
• LogiPoort geschikt gemaakt voor de nieuwe FTP omgeving van PFZW.
Hiervoor is een nieuwe framework versie vereist. Indien deze niet geinstalleerd
staat op uw systeem, dan start automatisch de setup via de update.
Handmatig installeren? Zie deze pagina.
Na het updaten worden de instellingen automatisch bijgewerkt naar de nieuwe ftp
omgeving van PFZW.
• De keuze van het type kanaal via Digipoort wordt nu automatisch gekozen op basis
van de grootte van het bericht. Het is niet meer mogelijk de grootte van de
compressie in te stellen. Meer informatie over de bestandsgroottes vindt u in het
handboek Loonheffingen stap: 11.2.1 Hoe aangifte doen?
Versie 9.5 – februari 2019
• Functionaliteit controlelijst verbeterd
• Diverse fixes
Versie 9.4 – januari 2019
• Koppelingen PFZW verbeterd
• TLS versie verhoogd naar 1.2 voor TKP (FTP)
Versie 9.2 – november 2018
• Syntrus Achmea is aangepast naar Centric (meer info)
• TLS versie verhoogd naar 1.2 voor Digipoort (GBK / FTP)
• Diverse bugfixes

Versie 9.0 – januari 2018
• Pensioenaangifte AGH UPA beschikbaar (Kappers – Slagers – Molenaars)
• Pensioenaangifte PGB UPA beschikbaar (Branche Groothandel Bloemen en
Planten en branche Zeevissers)
• Pensioenaangifte AZL UPA beschikbaar (Branche ICK – True Blue)
• Diverse bugfixes
Versie 8.8 – december 2017
• AZL verder verbeterd en al klaar voor 2018!
• Verbeteringen in groot berichten kanaal Digipoort.
• Diverse bugfixes.
Versie 8.7 – juli 2017
• Ophalen AZL status verbeterd.
• Eerstedagsmelding kan weer worden ingestuurd.
• Pensioenaangifte TKP Beveiliging beschikbaar.
• Diverse bugfixes.
Versie 8.5 – april 2017
• Groot berichten verkeer (Belastingdienst) nu ook mogelijk met LogiPoort.
• Bestandsnaam UPA gewijzigd (Zie de support pagina van LogiPoort)
Zowel de oude als de nieuwe bestandsnaam wordt geaccepteerd.
• Pensioenaangifte richting AZL beschikbaar.
• Nieuwe Belastingdienst certificaten (vanaf nu ook G3 hiërarchie beschikbaar).
Bij foutmeldingen bij versturen richting Belastingdienst kijk op deze pagina.
• Diverse bugfixes.
Versie 8.0 – januari 2017
• De pensioenaangifte PFZW (UPA) kan nu ingediend worden via de webservice.
• Bij het verzenden van PFZW aangiftes kunnen accountgegevens aan een specifiek
loonheffingennummer gekoppeld worden.
• Mogelijkheid tot het indienen van de pensioenaangifte via ftp bij PFZW.
Dit is alleen beschikbaar voor softwareleveranciers.
• Checklijsten
• Diverse bugfixes

