Release notes van de PostNL Magento extensie
PostNL extensie v1.16.5
POSTNLM1-776 - Productcode 4912: Belgi? standaard?+ Handtekening voor ontvangst toegevoegd.
POSTNLM1-776 - Productcode 4914: Belgi? verhoogd aansprakelijkheid?+ Handtekening voor ontvangst
toegevoegd
POSTNLM1-776 - Productcode 4932, 4944, 4952, 4940, 4983 en 4985 verwijderd voor verzendingen naar
Belgi?
Let op: om deze update te maken is een verandering nodig geweest in de logica van de Belgische
productcodes. Test nieuwe updates altijd eerst op een staging omgeving.

PostNL extensie v1.16.4
POSTNLM1-776 - Brexit wijzigingen. Verzendingen naar Groot Britanni? worden nu als Globalpack afgehandeld.

PostNL extensie v1.16.3
POSTNLM1-764 - Las Palmas wordt nu correct voorgemeld als Globalpack
POSTNLM1-766 - Huisnummer '0' wordt nu geaccepteerd in de voormelding
POSTNLM1-769 - Wanneer Belgi? als domestic ingesteld staat kan er nu correct gebruik gemaakt worden van
alternatieve verzendopties bij X bedrag
POSTNLM1-771 -?De volgende landen worden vanaf nu afgehandeld als EU landen: Malta, Kroati? en Cyprus.
Let op, verzend u naar 1 van de bovengenoemde landen? Volg dan dit artikel:?https://docs.tig.nl/x
/UYAmBQ
Te downloaden vanaf:?https://github.com/tig-nl/postnl-magento1/releases

PostNL extensie v1.16.2
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POSTNLM1-754 - Het is nu mogelijk om Leeftijdscheck orders in te schieten vanuit het buitenland (deze valt
terug op de standaard verzending van dat land)
POSTNLM1-713 - Belgische afhaallocatie labels worden nu correct geroteerd
POSTNLM1-761 - Belgische bezorgdagen tonen nu de juiste hoeveelheid bezorgdagen
POSTNLM1-759 - setShippingPhase after event wordt vanaf nu op het juiste moment uitgevoerd
POSTNLM1-694 - Verzendingen naar Engeland worden nu weer correct als EU voorgemeld

PostNL extensie v1.16.1
POSTNLM1-757 - Probleem opgelost bij het handmatig voormelden?(de niet-batch manier) van een
afhaallocatie order

PostNL extensie v1.16.0
POSTNLM1-672 - Pakje Tracked is toegevoegd
POSTNLM1-745 - AvondBE optie verwijderd
POSTNLM1-750 - Extra vroeg ophalen optie verwijderd
POSTNLM1-734 - EPS en Globalpack termen vervangen met EU en non-EU
POSTNLM1-742 - Leeftijdscheck kan nu als standaard verzendtype geselecteerd worden
POSTNLM1-732 - Console warnings m.b.t. Google Maps API opgelost
POSTNLM1-739 - Gewichten worden nu correct doorgestuurd bij de voormelding van non-EU verzendingen
POSTNLM1-744 - Verbeteringen aangebracht aan de module's test bestanden
POSTNLM1-751 - Verschillende knowledge base artikel links gerepareerd
POSTNLM1-752 - Shipping logos kunnen nu per store aangepast worden (Met dank aan seansan op Github)
POSTNLM1-573 - Verschillende notices opgelost

PostNL extensie v1.15.9
Let op:?Installeer deze versie om gebruik te blijven maken van de PostNL adrescheck.
Mocht de adrescheck nog niet werken na de update,?neem dan contact op met CIT Servicedesk door de
mailen naar citservicedesk@postnl.nl?onder vermelding van KVK nummer en klantnummer.
Let op: De adrescheck werkt enkel als de plugin in de live modus staat.
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POSTNLM1-684 - Adrescheck omgezet van Cendris naar de PostNL API
POSTNLM1-720 - Verschillende productcodes toegevoegd aan avond levering
POSTNLM1-721 - Extra@Home BTL producten kunnen nu gebruikt worden voor Belgi?
POSTNLM1-716 - Customers kunnen nu een retourlabel printen, zelfs als er al labels geprint zijn
POSTNLM1-588 - Alle beschikbare T&T codes worden nu getoond in de shipping grid
POSTNLM1-725 - Support telefoonnummer gewijzigd.
POSTNLM1-723 - Grammaticale wijzigingen in vertaalbestanden (met dank aan mlaurense op Github)
POSTNLM1-722 - Error voorkomen wanneer bepaalde HTML elementen niet bestaan (met dank aan
stefanhaan op Github)
POSTNLM1-710 - Het is nu mogelijk om vanuit de mass-action een niet-default brievenbuspakje productcode te
selecteren
POSTNLM1-705 - Probleem opgelost waar brievenbuspakje orders als domestic binnen kwamen
POSTNLM1-698 - Probleem opgelost bij het tonen van afhaallocatie verzendkosten in combinatie met price
rules en OSC
POSTNLM1-697 - Dag/tijd verwijderd bij optie "Eerst volgende mogelijkheid"
POSTNLM1-687 - Probleem opgelost in de responsive variant van OSC waar de tijdvakken niet correct worden
opgeslagen

PostNL extensie v1.15.8
POSTNLM1-658 - Probleem opgelost in het wijzigen van PostNL product na voormelden.
POSTNLM1-667 - Probleem opgelost waar labels soms gedraait werden.
POSTNLM1-668 - Verbetering doorgevoerd voor Cendris debug logs.?
POSTNLM1-693 - Verbetering doorgevoerd voor Extra cover bij klantgroepen.
POSTNLM1-700 - Probleem opgelost dat globalpack unconfirmed bleef bij handmatig voormelden.
POSTNLM1-706 - Verbetering doorgevoerd voor logs icm. multicolli.

PostNL extensie v1.15.7
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POSTNLM1-654 - Added support for PHP version 7.2.
POSTNLM1-665 - Probleem opgelost in de afhaallocaties pop-up wanneer er geen Google Maps API aanwezig
is.
POSTNLM1-652 - Probleem opgelost waar brievenbuspakje instellingen niet correct werden meegenomen.
POSTNLM1-651 - Probleem opgelost waar afhaallocaties onterecht getoond worden binnen OneStepCheckout
terwijl deze uit staan.
POSTNLM1-647 - Probleem opgelost in de Order API bij het ophalen van niet-afhaallocaties.
POSTNLM1-639 - Verbetering doorgevoerd bij verzendingen van Belgi? naar Nederland wanneer Nederlandse
PostNL producten aan staan.
POSTNLM1-638 - Probleem opgelost waar het responsive design binnen GoMage LightCheckout de bestelknop
permanent uitschakelt.
POSTNLM1-501 - Probleem opgelost met Extra@Home retourlabels.
POSTNLM1-490 - Probleem opgelost waar bezorgopties onterecht getoond worden wanneer de NL
bezorgopties uit staan en de Belgische bezorgopties aan staan.
POSTNLM1-443 - Probleem opgelost waar avondbezorging verzendingen niet kunnen voormelden wanneer
bezorgopties op globaal niveau uit staan.
POSTNLM1-367 - Verbetering doorgevoerd in de zending type filters in het besteloverzicht.
POSTNLM1-313 - Verbetering doorgevoerd voor de bezorgdatum in de Magento My Account pagina.
POSTNLM1-305 - Verbetering doorgevoerd voor de bezorgdatum bij het bestellen van producten die niet op
voorraad zijn.

PostNL extensie v1.15.6
POSTNLM1-468 - Verbetering doorgevoerd voor buitenlandse adressen.
POSTNLM1-471 - Nieuwe testgegevens ingevoerd.
POSTNLM1-541 - Verbetering doorgevoerd voor de Gomage Checkout in combinatie met fee's
POSTNLM1-595 - Verbetering doorgevoerd voor retour orders zonder retournummer.
POSTNLM1-596 - Verbetering toegevoegd aan de API,?parcelCount is toegevoegd.
POSTNLM1-597 - Verbetering doorgevoerd voor EPS landen.
POSTNLM1-603 - Verbetering doorgevoerd voor extra vroeg afhaallocaties.
POSTNLM1-624 - Responsive design verbeterd in combinatie met OSC.
POSTNLM1-628 - Verbetering doorgevoerd aan de OSC zodat PostNL niet altijd direct wordt geselecteerd.

PostNL extensie v1.15.5
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POSTNLM1-568 - Probleem opgelost waarbij country van het factuuradres mee veranderde als je de country
van het afleveradres veranderde in de OSC van iDEV.
POSTNLM1-569 - Probleem opgelost waarbij PakjeGemak levering om werd gezet naar een standaard levering.
POSTNLM1-574 - Optie toegevoegd dat u nu zelf uw Google maps API key kunt invoeren.**
POSTNLM1-583 - Verbetering doorgevoerd bij de Postcode check op de account pagina.
POSTNLM1-587 - Verbetering doorgevoerd bij Multicolli, het kwam voor dat de orders niet werden voorgemeld.
?**?Update z.s.m. de PostNL Plugin om Google Maps functionaliteit te behouden
?In de PostNL plugin wordt gebruik gemaakt van Google Maps om in de checkout een kaart te tonen met retail
locaties waarop zendingen afgehaald kunnen worden. Voor het tonen van de kaart is een account nodig bij
Google Maps en PostNL kon daar altijd haar eigen account voor gebruiken. Door een vernieuwing van het
Google Maps platform is dit helaas niet meer mogelijk. Om de functionaliteit te behouden moet u de plugin
updaten en zelf een Google Maps account aanmaken op deze pagina:?https://cloud.google.com/maps-platform/?
. U kunt er in de ge?pdatete versie van de plugin uiteraard ook voor kiezen om de kaart uit te schakelen. Als u
de plugin niet update verschijnt er t.z.t. een error op de plek waar de kaart staat.
?Het overgrote merendeel van de gebruikers zal Google Maps kosteloos kunnen activeren. Grote webshops
zullen mogelijk kosten maken. Voor deze groep is het handig om te weten dat de plugin gebruik maakt van de
zogenaamde Dynamic Maps en Geocoding proposities. Het prijsmodel van deze proposities is hier te vinden:?htt
ps://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/

PostNL extensie v1.15.4
POSTNLM1-538 -?Optie toegevoegd om de toeslag op een verzending uit te sluiten van de gratis
verzendkosten prijsregel.

PostNL extensie v1.15.3
POSTNLM1-564 -?Probleem opgelost waarbij sommige zendingen niet correct voorgemeld werden bij PostNL,
na een serverwijziging.

PostNL extensie v1.15.2
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POSTNLM1-552 - Er wordt vanaf nu een waarschuwing getoond bij het voormelden van orders die geen
tig_postnl_order in de database hebben.
POSTNLM1-560 - De extensie kan nu weer correct in 'test-modus' gebruikt worden.
POSTNLM1-498 - Verbeteringen doorgevoerd in de bezorgopties m.b.t. overkomstduur.
POSTNLM1-547 - Probleem opgelost waar zondag avond incorrecte bezorgopties terug komen.
POSTNLM1-536 - Vanaf nu wordt de avondbezorging voor Belgische correct getoond of verborgen, ongeacht
wat de instelling is voor Nederlandse avondbezorging.
POSTNLM1-540 - Vanaf nu krijgt de bezorgopties tabel in het responsive design geen oneindig grote breedte
meer mee wanneer de OneStepCheckout ge?nstalleerd is.
POSTNLM1-373 - Probleem opgelost waar Nederlandse merchants Belgische CoD kan voormelden.
POSTNLM1-539 - Probleem opgelost binnen het logging mechanisme van de extensie op Magento versies
groter dan 1.9.3.7.
POSTNLM1-542 - Afhaallocaties waar speciale karakters in zitten kunnen nu correct geselecteerd worden.
POSTNLM1-548 - Er kunnen weer retourlabels uitgeprint worden voor Nederlandse orders.

PostNL extensie v1.15.1
POSTNLM1-534 - Probleem opgelost waar brievenbuspakjes foutief werden verwerkt op PHP 7.0

PostNL extensie v1.15.0
POSTNLM1-342 - Ondersteuning toegevoegd voor multi-colli van Nederland naar Belgi?.
POSTNLM1-387 - Ondersteuning toegevoegd voor avond bezorging Belgi?.
POSTNLM1-411 - Ondersteuning toegevoegd voor retouren in Belgi?.
POSTNLM1-335 - Ondersteuning toegevoegd voor SAM, dit betekend dat u bij PostNL een nieuwe API key
moet aanvragen.
Let op! Voor gebruik van de laatste versie van de PostNL plugin moet een nieuwe API key aangevraagd
worden. Stuur hiervoor een bedrijfsnaam, voornaam, achternaam en e-mailadres naar?citservicedesk@postnl.nl.
Je ontvangt hierna een e-mail met instructies van PostNL.
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POSTNLM1-338 - Ondersteuning toegevoegd voor cut-off tijd op zaterdag.
POSTNLM1-347 - Nieuwe functionaliteit Extra@home toegevoegd.
POSTNLM1-379 - Probleem opgelost bij retouren om voormeld boetes te voorkomen.
POSTNLM1-504 - Probleem opgelost waar combi labels ervoor zorgde dat labels printen stopte.
POSTNLM1-526 - Probleem opgelost waar bezorgopties bleven laden door Pakketautomaten optie.
POSTNLM1-437 - PHP 5.3 support is komen te vervallen.

PostNL extensie v1.12.4
POSTNLM1-435 - Ondersteuning toegevoegd voor installatie met behulp van composer.
POSTNLM1-301 - Avond & extra vroeg fee's zijn vanaf nu gratis bij free-shipping coupons.
POSTNLM1-311 - Probleem opgelost waar de gebruiker het "Andere PakjeGemak locatie" selectiescherm niet
kon sluiten.
POSTNLM1-312 - Probleem opgelost waar bezorgopties niet opgeslagen werden na het invoeren van een
couponcode op OSC.
POSTNLM1-406 - Probleem opgelost waar Belgische orders geen correcte verzenddatum toonde in e-mails.
POSTNLM1-408 - Probleem opgelost waar een deel van de Belgische PakjeGemak labels werd afgeknipt.

PostNL extensie v1.12.3
-?Ondersteuning voor de SUPEE-9767 patch.
- ?Fix doorgevoerd voor OneStepCheckout & GoMage checkout i.v.m. tonen Postkantoorlocaties i.c.m.
adressen met daarin een apostrof.

PostNL extensie v1.12.2
Bugfixes
- Als het?adres een?apostrof (') heeft?verdwijnen de afhaallocaties bij de?bezorgopties.

PostNL extensie v1.12.1
Bugfixes
- Probleem waar het printen van A6 labels een leeg resultaat gaf opgelost.
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PostNL extensie v1.12.0
Bugfixes
- Probleem opgelost met bezorgopties na zondag?cut-off en voor normale cut-off tijd.
-?Probleem waarbij Belgische merchants geen gebruik konden maken van het alternatieve afleveradres
opgelost.
Nieuwe functionaliteiten
- Support voor OneStepCheckout 4.5.6 toegevoegd.
- ID Check.
Aanpassingen
- Magento2 template bestanden verwijderd.
- PostNL Checkout verwijderd.
Verbeteringen
- Verbetering van de PostNL zendingen naar Belgi?.
- Verbetering van de PostNL zendingen vanuit Belgi?.
- Verbetering van de Same Day Delivery functionaliteit.
- Visuele verbetering afstand tot Postkantoor locaties in checkout.
- Diverse unit test toegevoegd.
- Franse vertalingen toegevoegd.
- PHP 7 ondersteuning.

PostNL extensie v1.10.1
Bug fix
- Probleem opgelost met order totals in Idev OneStepCheckout.
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PostNL extensie v1.10.0
Nieuwe functionaliteiten
- Dezelfde dag bezorging toegevoegd.
- Food bezorging toegevoegd.
- Ondersteuning voor verzending vanuit Belgi?.
- Bij matrix rates berekening kan voor PakjeGemak een los tarief worden gebruikt.
Verbeteringen
- Compabiliteit voor speciale tekens op de pakbon toegevoegd.
- Huisnummer is niet meer altijd verplicht voor zendingen buiten Nederland.
- Verbeterde feedback over onjuiste configuratie in de backend.
- Bij PakjeGemak bestellingen zijn de locaties code en ID in de database opgeslagen.
- Google Maps JS library is bijgewerkt naar versie 3.22. - Het zendingstype is zichtbaar op de pakbon.
- Een eventuele middelnaam is zichtbaar op het verzendlabel.
- Diverse diakritisch tekens kunnen worden gebruikt in straatnamen.
- Conflict met Amasty Order Status extensie opgelost.
- Bepaling geadviseerde afhaallocaties verbeterd.
- Diverse code verbeteringen.
- Aanpassingen doorgevoerd t.b.v. PHP 7.?
Bug fixes
- Als maandag geen verzenddag is zal op zondag dinsdag niet meer zichtbaar zijn als bezorgdag keuze.
- In de OneStepCheckout zal PostNL niet meer altijd de standaard verzendmethode zijn.
- De e-mail handler toont nu altijd de correcte bezorgtijden. - De voorraadcontrole op configured, bundled en
grouped producten gaat altijd goed.
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- Probleem opgelost waarbij retour verzendlabels resulteerde in een wit pdf bestand. - Los voormelden van
Globalpack zending is niet meer mogelijk.
- Cyprus en Mali zijn geen EPS landen meer.
- Openingstijden afhaallocaties worden altijd correct weergegeven.

?PostNL extensie v1.7.2
Verbeteringen
- Er is een timeout toegevoegd voor de AJAX calls van de bezorgopties. De timeout is gezet op 5 seconden.
- Maandagbezorging is nu duidelijk gemarkeerd als Maandagbezorging in zowel de front- als de backend.
- Optimalisatie van de filtering in het ordergrid wanneer de PostNL extensie gebruikt wordt in combinatie met de
Adyen extensie.
Bug fixes
- Een probleem waarbij Zend_PDF fouten kon geven bij specifieke combinaties van karakters.
- Een probleem waarbij bestellingen zonder bezorgdatum een foutmelding konden geven in het ordergrid is
opgelost.
- Een probleem met de verwerking van bestellingen met bezorgopties in de OneStepCheckout opgelost.
- Een probleem waarbij de PostNL verzendmethodes niet zichtbaar waren voor Nederland wanneer EPS niet
geselecteerd was als verzendoptie.
- Een probleem waarbij je een bezorglocatie kon selecteren wanneer deze optie niet actief stond is opgelost.
- Een probleem waarbij er fatal errors konden ontstaan bij het gebruik van de PostNL extensie in combinatie met
de GoMage checkout opgelost.
- De postcode check werkt nu ook correct in OneStepCheckout wanneer er geen landen selectie actief staat en
Nederland als default land actief staat.
- Wanneer er geen bezorgopties actief staan worden orders niet meer automatisch op gezet op 'volgende dag
bezorgen'.
- Missende verzendopties toegevoegd voor het aanmaken van zendingen.
- Bestellingen buiten Nederland geven niet langer meer een bezorgdatum weer.
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PostNL extensie v1.7.1
Verbeteringen
- Wijze waarop EPS labels worden getoond.
Bug fixes
- Een probleem waarbij twee configuratie velden errors gaven bij een specifieke serverconfiguratie is opgelost
- Een probleem waarbij Magento orders zonder PostNL orders niet konden worden verzonden is verholpen.

PostNL extensie v1.7.0
Nieuwe features
- Zondagbezorging ondersteuning
Verbeteringen
- Compatibel met de Picqer Magento extensie versie 1.0.1.
- Track & Trace url generator code herschreven.
- CIF services ge?pdatet naar CIF 1.14.
- Berekening bezorgdag verbeterd t.b.v. stabiliteit en snelheid.
- Track & Trace url aangepast conform PostNL standaarden.
- Compatibiliteit met de Magento Patch SUPEE-6788
- Opslaan van de Bezorgopties in de Idev OneStepCheckout verbeterd
Bug fixes
- Probleem waardoor er geen Bezorgopties zichtbaar zijn bij configurabele producten.
- LightCheckout die blijft laden na gekozen Bezorgoptie.
- Correctie op tijdzone veroorzaakt onjuiste bezorgdagen en bezorgtijden.
- Melding met cronjobs en melding dat een map niet leesbaar is opgelost.
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- Onnodige controle op Bezorgopties op actuele quote verwijderd.

PostNL extensie v1.6.0
Nieuwe features
- Verwijder mogelijkheid in de extensie opgenomen.
- Ondersteuning voor de GoMage LightCheckout (Postcode validatie, bezorgopties & MijnPakketLogin).
- Ondersteuning voor de Magento SOAP v2 API.
- Pakbonnen printen zonder label is mogelijk.
Verbeteringen
- Google Maps JS library bijgewerkt naar 3.19.
- Fout afhandeling voor bepaalde CIF fouten.
- SOAP communicatie verloopt via native PHP SoapClient voor verbeterde ondersteuning van HHVM.
- Een extra data installatiescript toegevoegd om overbodige updates te voorkomen.
- Wijze waarop voorradigheid van artikelen werd gecontroleerd verbeterd.
- Snelheid van pakbonnen printen in batch.
- Malta is nu een EPS bestemming.
- Ondersteuning voor SUPEE_6285
- Verbeterde adres splitsing.
- Verbeterde ondersteuning met betaalproviders (bijv. Sisow) waardoor pakbonnen printen altijd mogelijk is.
Bug fixes
- Wanneer bezorgdag keuze is uitgeschakeld wordt er geen verzenddatum meegezonden naar CIF.
- Overbodig geworden CSS code verwijderd uit het base default theme.
- Na het invoeren van een coupon is het invoeren van een mobielnummer in het geval dat er is gekozen voor
een Pakketautomaat weer mogelijk in de OneStepCheckout.
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- Ongeldige variabele in upgradeNotification block aangepast.
- Een probleem veroorzaakt door het kiezen van een bezorgoptie maar deze niet opslaan met als gevolg geen
bezorgoptie keuze zonder dag in de Magento zending in de OneStepCheckout is opgelost.
- Probleem opgelost waarbij op de PostNL pakbon bij de producten 0% btw zichtbaar was.
- Probleem opgelost waarbij de verzenddatum zichtbaar was op de PostNL pakbon terwijl de zichtbaar van de
verzendmethode uit stond.
- Javascript rembours probleem dat voorkwam als bezorgopties uitstonden is opgelost.
- Diverse problemen gerelateerd aan de servertijd configuratie is opgelost.
- Probleem opgelost waarbij de upgrade melding niet verdween.
- Probleem opgelost met de tijdelijke cron update wanneer de config cache actief is.
- Probleem opgelost met het heractiveren van een quote nadat een order is afgerond wat kon leiden tot
missende PostNL informatie.
- Probleem opgelost waardoor orders een afleverdag hadden terwijl daar niet voor was gekozen.
- Probleem opgelost met orders die niet via de PostNL verzendmethode waren geplaatst maar waarvan de
verzendmethode pas achteraf aan de PostNL extensie is gekoppeld.
Bekende problemen:
- Bij configurable products kan het voorkomen dat de bezorgopties niet worden ingeladen. In dit geval kunt u
deze stappen volgen:
1. Open?app/code/community/TIG/PostNL/Helper/DeliveryOptions.php.
2. Zoek de functie _canShowDeliveryOptionsForStock.(R2546)
3. Voeg de code onderstaande code in de foreach toe:

/**
* Only check the stock for simple products
*/
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if ($item->getProductType() != 'simple') {
continue;
}

Ter verduidelijking:

PostNL extensie v1.5.3
Bug fixes
- Een probleem waarbij de bezorgdag soms onterecht wordt aangegeven als gelijk aan de
verzenddag, is opgelost.
- Een probleem waarbij de cut-off tijd niet altijd correct werd gebruikt is opgelost.

PostNL extensie v1.5.2
Nieuwe features
- Compatibiliteit met de Bpost Shipping Manager extensie. Deze extensie en de PostNL extensie kunnen nu
probleemloos naast elkaar draaien in de webshop.
Verbeteringen
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- De PostNL extensie schakelt nu automatisch de postcodecheck functionaliteit uit wanneer de Postcode.NL
extensie ge??nstalleerd is om conflicten te voorkomen. De merchant wordt hierover ge??nformeerd in de
backend.
- Het onjuist verwijderen van orders, quotes en shipments uit de database wordt nu beter ondervangen door de
PostNL extensie.
- De verwachtte verzend- en bezorgdata worden nu ook opgeslagen voor bestellingen waarbij geen gebruik is
gemaakt van de bezorgopties. Dit zorgt voor een duidelijker overzicht voor de merchant in het
bestellingenoverzicht.
- De PostNL extensie bepaalt nu op betere wijze of een product wel of niet op voorraad is bij het bepalen of
PostNL bezorgopties beschikbaar dienen te zijn voor het product in kwestie.
- Verbeterde foutafhandeling wanneer een brievenbuspakje zending wordt omgezet in een pakket en andersom.
- Performance verbeteringen bij het omrekenen van tijdzones.
- Additionele controles toegevoegd bij het voormelden van zendingen met extra dekking.
- Dubbele vermelding van pakketautomaten in de bezorgopties verwijderd.
- In de orderbevesting e-mail wordt nu duidelijker vermeld waar het pakket naartoe verzonden wordt wanneer de
consument heeft gekozen voor ophalen op een postkantoor en de merchant de PostNL Handle gebruikt.
- Het is nu duidelijker voor consument in Magento's OnePageCheckout dat er bij de verzendmethode stap
gekozen kan worden voor ophalen op een postkantoor.
- Het verzendadres wordt nu automatisch verborgen in de voortgangsbalk in Magento's OnePageCheckout
wanneer de consument kiest voor ophalen op een postkantoor om onduidelijkheid over de bestemming van het
pakket te voorkomen.?
Bug fixes
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- Onjuiste validatie op postkantoornamen gecorrigeerd. Dit kon er voor zorgen dat sommige postkantoor locaties
met vreemde tekens in de naam onterecht geweigerd werden.
- De controle op het gebruik van gesplitste adresregels in de backend werkt nu conform verwachtingen.
- Een probleem waarbij in sommige gevallen de gekozen verzendoptie niet werd opgeslagen wanneer
zendingen in bulk werden aangemaakt, is opgelost.
- De voormelddatum wordt nu ook correct weergegeven voor bestellingen die na 11 uur 's avonds geplaatst zijn.
- In het bestellingenoverzicht kan nu ook gefilterd worden op bestellingen waarbij er niet is gekozen voor een
bezorgoptie. N.B. dit werkt enkel voor nieuwe bestellingen.
- Verzendlabels worden nu in Google Chrome horizontaal weergegeven om problemen met het direct printen
vanuit Google Chrome te verhelpen.
- Een fout waarbij het 'extra dekking' veld wordt getoond bij het los aanmaken van een brievenbuspakje zending
is opgelost.
- Een probleem opgelost waarbij in sommige gevallen de besteldatum werd getoond als de bezorgdatum
wanneer er niet was gekozen voor een bezorgdag in Idev's OneStepCheckout.
- Een probleem opgelost waarbij de verzend- en bezorgdagen werden berekend aan de hand van de webshops
tijdzone, in plaats van UTC.
- Een 'notice'-fout in een configuratie-veld renderer is verholpen.
- Er wordt niet langer een foutmelding getoond wanneer er op de zendingtype kolom gefilterd wordt in het
bestellingenoverzicht.
- Een probleem opgelost waarbij Magento's Table Rates werden getoond voor PostNL.
- Een probleem opgelost waarbij de default brievenbuspakje verzendoptie niet zichtbaar was in de configuratie.
- Een mogelijke javascript foutmelding wanneer de PostNL bezorgopties niet konden worden ingeladen, is
verholpen.
- Punten zijn nu toegestaan in straatnaam velden.
- Een klein layout probleem op beeldschermen met een lage resolutie is opgelost.
- De configuratie is aangepast volgens de laatste security richtlijnen.
- Een probleem waarbij PostNL bezorgopties niet beschikbaar zijn wanneer tweemaal hetzelfde configurabele
product, met een ander simpel product besteld worden, is opgelost.
- Een probleem opgelost waarbij enkele bepaalde bezorgopties beschikbaar waren wanneer de PostNL upgrade
cron nog niet afgerond was.

PostNL extensie v1.5.1
Nieuwe functionaliteiten
- Filteren op pakketautomaten in de bezorgopties pop-up.
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Bug fixes
- Afrekenen met de PostNL Checkout is weer mogelijk.
- Ongeldige css link verwijderd voor het base/default theme.
- Telefoonnummers zijn niet langer verplicht voor Postkantoorlocaties.
Verbeteringen
- Verbeterde filtermogelijkheden voor de verzenddag kolommen in het bestellingen- en
zendingenoverzicht.
- Verbeterde weergave pakketautomaten in de bezorgopties pop-up.
- Het afleveradres van de gekozen Postkantoorlocatie is zichtbaar in de bevestigingspop-up van
Idev?s OneStepCheckout extensie.
- Het splitsen van adressen is onmogelijk als er maar 1 adresregel is.
- Bij gesplitste adresregels is het niet langer mogelijk om 1 adresregel te gebruiken voor
meerdere waardes.
Bekende problemen v1.5.1
- Onterechte 005 melding in de backend. U kunt deze melding negeren.
- Sorteren op zendingtype in orderoverzicht kan fouten opleveren. Neem contact op met de TIG Servicedesk
voor een patch.
- Bundle products i.c.m. Globalpack levert een foutmelding op. Neem contact op met de TIG Servicedesk.
- In de bezorgopties werken?Emt? supermarkten en afhaallocaties met?interpuncties?niet correct.
- Bij enkele serverconfiguraties kan het voorkomen dat de bezorgtijden in de backend niet overeenkomen met
wat de klant heeft gekozen. Dit is in onderzoek.

PostNL extensie v1.5.0
Nieuwe functionaliteiten
- Retourfunctionaliteit.
- Het is nu mogelijk om het aantal collo van een zending aan te passen zolang deze nog niet
voorgemeld is.
- Het is nu mogelijk om de gekozen bezorgopties en de gekozen postkantoor-ophaallocatie te
tonen in transactionele e-mails.
- Het is nu mogelijk om via een massa-actie de verzend- en retourstatus van zendingen te
updaten in het zendingenoverzicht.
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Bug fixes
- Track&Trace Postkantoorlocaties in backend werkt weer correct.
- De PostNL massa-acties in het orderoverzicht be??nvloeden niet langer de massa-acties die door
sommige andere extensies worden toegevoegd.
- Postcode?s zijn niet langer verplicht om een Track & Trace URL op te bouwen.
- Het is niet langer mogelijk om de voormelding van een brievenbuspakje zonder Track & Trace
te wijzigen.
- Een klein probleem in Magento CE 1.6 en Magento EE 1.11 is verholpen door niet langer
gebruik te maken van de 'DEFAULT_DEST_STREET' constant waarde.
- MijnPakket login en bezorgopties zij nu ook compatible met Idev's OneStepCheckout wanneer
het verzendadres formulier uitgeschakeld is.
14
- Brievenbuspakje configuratie opties werken nu correct voor 'grouped products'.
- De gekozen bezorgdag wordt niet langer getoond in de account pagina van de consument
indien bezorgdagen uitgeschakeld zijn.
- Afwijkende overkomstduur van producten wordt nu meegenomen in de berekening van de
bezorgdagen van bestellingen waarbij niet voor een specifieke bezorgdatum is gekozen.
- Dinsdag wordt niet langer getoond als valide bezorgdag wanneer maandag geen verzenddag is
en het al na zaterdag is.
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Verbeteringen
- Upgrade naar CIF 1.10.
- Cut-off tijd is afhankelijk van de tijdzone in de webshop.
- Verbeterde performance in de back-end.
- Verminderd risico op extensie conflicten in de bestellingen- en zendingenoverzichten.
- Het is nu mogelijk om labels te printen voor GlobalPack zendingen wanneer ??n of meerdere
producten geen land van herkomst waarde hebben.
- Het is nu mogelijk om per product een kortere overkomstduur in te stellen dan de standaard
geconfigureerde overkomstduur.
- Adresregels op de pakbon hebben nu een maximum lengte van 33 tekens. Regels van meer
dan 33 tekens worden opgesplitst.
- De gekozen postkantoorlocatie is nu ook zichtbaar op de sales/guest/form pagina.
- De voormeld- en bezorgdata worden nu correct in de database opgeslagen in de UTC tijdzone.
- De gekozen postkantoorlocatie wordt op de OnePage Checkout pagina nu ook getoond in de
voortgangsbalk.
- Verscheidene cronjobs zijn beter verdeeld over de dag om de druk op de cron te verminderen.
- BTW en kortingen worden nu correct meegenomen in de zending base grandtotal berekening.
- De extensie toont nu een nette foutmelding wanneer de PHP versie van de server te laag is.
- Decimaalwaardes zijn nu toegestaan voor de alternatieve standaard verzendoptie.
- Verzendlabels van zendingen die bezorgd zijn worden nu na 30 dagen verwijderd uit de
database om voldoende tijd achter te houden voor eventuele retourzendingen.
Bekende problemen v1.5
- De PostNL Checkout werkt niet correct. Schakel deze functionaliteit uit. In week 5 2015 geeft TIG versie 1.5.1
vrij waarin dit probleem is verholpen.

PostNL extensie v1.4.1
Nieuwe functionaliteiten
- Vernieuwde indeling van de PostNL configuratiepagina.
Bug?fixes
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- 'Alleen aan huisadres leveren' optie is niet meer beschikbaar wanneer de inhoud van het winkelmandje een
brievenbuspakje betreft.
- Probleem opgelost waarbij waarschuwingen ontstaan bij het opslaan van een PostNL order, wanneer geen
bezorgopties zijn geselecteerd.
- Probleem opgelost waarbij bezorgoptie toeslagen niet werden verwijderd, wanneer de bezorgopties niet meer
beschikbaar waren tijdens de checkout.?
- Probleem opgelost rondom het gebruik van responsive ontwerp bij oudere versies van Magento.
- Probleem opgelost in het bestellingenoverzicht, waardoor het niet mogelijk was te filteren op order ID.
- Probleem opgelost voor EPS track&trace codes. Deze oude URL's gebruikten een oude format, welke niet
meer ondersteund worden door PostNL.
- Probleem opgelost voor PakjeGemak track&trace codes.
Verbeteringen?
- 'Lever alleen aan huisadres' toeslag wordt niet meer getoond waneer de toeslag lager is dan 1 cent.?
- Wanneer de bezorgdagen uitgeschakeld zijn, wordt in plaats van bezorgdagen de tekst 'zo snel mogelijk'
getoond.
- Er is een extra orderstatus-update toegevoegd tussen 01:00 en 03:00 uur 's nachts.
- Toevoeging van extra template parameters aan de Track&trace transactionele e-mail.
Bekende problemen v.1.4.1:
- Transactionele e-mail werkt niet altijd direct. Door het aanmaken van een nieuw sjabloon is dit opgelost.?
- Track&Trace url voor Postkantoorlocaties werkt niet correct vanuit het bestellingen en zendingen scherm.
Gebruik hiervoor de Trac&Trace url in het zendingenoverzicht.
- Enkele betaalproviderextensie's conflicteren met de PostNL pakbonnen. Neem contact op met TIG.

PostNL extensie v1.4.0
Nieuwe functionaliteiten
- Responsive design voor bezorgopties.
- Mogelijkheid om verzenddagen als merchant te specificeren.
- Mogelijkheid voor consumenten om aan te geven dat een pakket niet bij de buren mag worden afgeleverd.
- Mogelijkheid toegevoegd om verzendkosten aan de hand van meerdere variabelen te configureren.
- Mogelijkheid toegevoegd om pakbonnen te printen vanaf de zendingdetailpagina.
- Het is nu mogelijk om een apart tarief te hanteren voor brievenbuspakje bestellingen.
Bug fixes
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- Probleem opgelost in OneStepCheckout waarbij het toevoegen van coupon codes ertoe leidde dat de
bezorgopties niet langer beschikbaar waren.
- Probleem opgelost in OneStepCheckout waarbij de bezorgdag berekening niet correct verliep indien de
consument geen bezorgdag gespecificeerd had
- Probleem opgelost in de filter functionaliteit van het bestellingenoverzicht.
- Probleem opgelost waarbij het kiezen van een extra dekking verzendoptie als standaard verzendoptie fouten
veroorzaakte in het voormeldproces.
- PostNL Checkout ziet producten niet langer als zijnde gewichtsloos indien een gratis-verzending coupon actief
is.
- Probleem opgelost in de PostNL Checkout CMS pagina selectie dat foutmeldingen kon opleveren.
- De BTW berekening van de PostNL rembourstoeslag houdt nu correct rekening met de instelling die bepaalt of
de BTW rekening voor of na korting wordt gedaan.
- Probleem opgelost waarbij sommige massa-acties niet beschikbaar waren indien bepaalde verzendopties niet
beschikbaar waren.
- PostNL rembours is nu correct beschikbaar voor reguliere bestellingen.
- De print-verzendlabels massa-actie meldt zendingen niet meer automatisch voor.
- Het gebruik van de postcodecheck functionaliteit zorgt niet langer voor foutmeldingen in multi-address
checkout.
- Virtuele bestellingen zorgen niet langer voor foutmeldingen.
Verbeteringen
- Performance verbeteringen door zware functionaliteiten aan te passen en sommige functionaliteiten te cachen.
- PostNL Checkout houdt nu ook rekening met het feit dat bestellingen als brievenbuspakjes verzonden kunnen
worden.
- Het updaten van productattribuut waardes wordt nu via een tijdelijke cronjob gedaan om de server belasting
tijdens het installeren van de extensie te verlichten.
- Er wordt nu automatisch een comment bij de bestelling en zending geplaatst wanneer de PostNL Track &
Trace e-mail verstuurd is.
- Avondbezorging is niet langer beschikbaar voor brievenbuspakje bestellingen.
Bekende problemen in 1.4.0:
- Track&Trace werkt niet voor alle landen.
- Binnen de PostNL Checkout kunnen consumenten geen ander adres of PakjeGemak kiezen.
- Responsive werkt niet op oudere Magento versie's.
- Labels voor brievenbuspakjes zijn niet compleet
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PostNL extensie v1.3.1
Bugfixes?
- De verzenddatum wordt niet langer standaard in de toekomst getoond.
- Additionele controles toegevoegd om fouten te voorkomen wanneer bestellingen of zendingen uit Magento
verwijderd zijn.
- BTW bedragen worden niet langer dubbel getoond op de afreken pagina.
- Het is niet langer onmogelijk om multi-colli zendingen aan te maken wanneer de buspakje berekeningsmodus
op automatisch staat.
- Rembours toeslagbedragen zorgen niet langer in sommige gevallen voor foutmeldingen op de factuurpagina in
de backend.
Bekende problemen in 1.3.1:
- Witte configuratiepagina in Magento Community 1.6.0. 1.7.0. Contact TIG servicedesk.
- Coupons OneStepCheckout i.c.m. Bezorgopties.?Contact?TIG servicedesk.
- Sorteren bestellingen en zendingen grid op datum werkt niet correct.?Contact?TIG servicedesk.
- Als PakjeGemak locatie alleen Almere zichtbaar. Contact TIG servicedesk.
- Straatnaam en huisnummer niet zichtbaar in de OSC pop-up.?Contact?TIG servicedesk.
-----------------------------------------------

PostNL extensie v1.3.0
Nieuwe functionaliteiten
- Het is nu mogelijk om bestellingen te versturen als brievenbuspakjes. Brievenbuspakjes worden via de
briefpost bezorgd en kunnen verzonden worden tegen een aantrekkelijk tarief. Het is mogelijk om zowel
handmatig te bepalen of een bestelling als brievenbuspakje verzonden kan worden of de extensie dit
automatisch te laten bepalen.
- De 'rembours' betaalmethode is toegevoegd en volledig ge??ntegreerd in het bestel- en verzendproces. Voor
de rembours betaalmethode kan een aparte toeslag in rekening gebracht worden. Ook kunnen rembours
bestellingen automatisch gefactureerd worden, nadat de bestelling is bezorgd.
- Het is nu mogelijk om voor zendingen een pakbon af te drukken. Op deze pakbon staat ook direct het PostNL
verzendlabel afgedrukt, waardoor de pakbon ook als verzendlabel gebruikt kan worden.
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- Het is nu mogelijk om de beschikbare bezorgopties op productniveau te beheren.
- Het is nu mogelijk om een pakketzending om te zetten naar een brievenbuspakje en andersom, mits de
zending naar een Nederlands huisadres verstuurd wordt en nog niet verzonden is.
- Het is nu mogelijk om de gekozen verzendoptie te wijzigen nadat de zending aangemaakt is.
- Het is nu mogelijk om in de extensie aan te geven welke Magento verzendmethodes voor PostNL gebruikt
worden.
- Het is nu mogelijk om direct vanuit het bestellingenoverzicht een bestelling te verzenden, voor te melden en de
verzendlabels af te drukken.
Kleine wijziging
- Het is nu mogelijk om in de bezorgopties de bezorgdagen en tijdvakken los van elkaar te activeren of
deactiveren.
- Het is nu mogelijk om de cut-off tijd voor bestellingen per 5 minuten op te geven. Voorheen kon dit enkel per
uur.
- Het is nu mogelijk om direct vanuit het bestellingenoverzicht inzicht te krijgen in de verzenddatum,
voormeldstatus en verzendstatus van bestellingen.
- Op de bestelling- en zendingdetailpagina is nu informatie te vinden met betrekking tot de gekozen
bezorgopties.
- Aan de configuratiepagina van de extensie is een knop toegevoegd om alle PostNL log bestanden direct te
downloaden.
- De interface voor het aanmaken van zendingen via massa-actie in het bestellingenoverzicht is gewijzigd. Er
worden nu enkel de beschikbare verzendopties getoond voor geselecteerde bestellingen.
- Foutmeldingen die optreden bij het verwerken van meerdere bestellingen of zendingen, zorgen er niet langer
voor dat het hele proces stopt. in plaats daarvan zal het proces verder gaan voor de overige bestellingen of
zendingen. Achteraf wordt er een gedetailleerde foutmelding getoond voor de bestellingen of zendingen die niet
verwerkt konden worden.
- De voor- en achternaam velden zijn niet langer verplicht bij de afzenderadresinstellingen. Het is nu verplicht
om de bedrijfsnaam of achternaam velden in te vullen.
- Spaties zijn nu toegestaan in postcodes.
Bug fix
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- Het verwijderen van orders zou niet langer moeten resulteren in foutmeldingen in de extensie.
- De PostNL verzendmethode wordt niet langer automatisch geselecteerd wanneer een consument aankomt bij
de 'verzendmethode' stap van het bestelproces.
- Griekenland wordt nu gezien als EPS land.
- Upgrade- en installatiescripts zorgen niet langer voor foutmeldingen wanneer meerdere gebruikers tegelijk een
upgrade- of installatiescript aanroepen.
- De verzendkosten in de 'voortgangsbalk' op de Onepage Checkout pagina worden nu correct aangepast met
de eventuele toeslag voor het gebruik van bepaalde bezorgopties.
- Het aanmaken van zendingen waarvoor geen standaard verzendoptie geconfigureerd is, zal niet langer zorgen
voor foutmeldingen.

PostNL extensie v1.2.2?
Nieuwe functionaliteiten:
- Added the option to send a copy of the Track & Trace e-mail to a specified e-mail address.
Kleine wijzigingen:
- Performance of the entire extension has been improved. The extension will now attempt to cache several
configuration values.
- Label printing will now always follow the 'label size' configuration setting.
Bug fixes?
- Fixed several small html errors in the Track & Trace e-mail template.
- Fixed an SQL error that could occur when filtering the 'store' column in the order and shipment grids.

PostNL extensie v1.2.1?
Nieuwe functionaliteiten:
-?The extension now fully supports Magento CE 1.9 and EE 1.14!
Kleine wijzigingen:
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- Added additional checks to prevent errors when Magento's layout has been altered or PostNL's layout has not
been uploaded properly.
- Added additional compatibility enhancements for MultiSafePay and other PSP extensions.
- Improved several minor texts and translations.
Bug fixes?
- Fixed an issue that prevented MijnPakket login data from being cached.
- Fixed an issue where using PostNL-only features on ?non-PostNL shipments would cause an error.
- Fixed an issue where PostNL's feed messages would be loaded in the wrong order.
- Fixed an issue where several notifications would be added to Magento when installing an unsupported version
of Magento with the PostNL extension.
- Fixed an issue with EPS comb-labels. EPS combi-labels were rotated by 90 degrees, causing overlapping
issues with other labels being printed.

PostNL extensie v1.2.0
Nieuwe functionaliteiten
- Added delivery options to the checkout flow. Customers can now choose where, when and how they want their
order shipped when choosing their preferred shipping method.
- Added support for evening delivery, early pickup locations and parcel dispenser locations.
- Added Dutch postcode validation support.
- Added the option to create a parcelware export csv file directly from the Magento backend.
- Added a MijnPakket login feature. Customers who have a MijnPakket account can use this feature to
automatically fill in their preferred billing and shipping address.
Kleine wijzigingen
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- Refactored the label printing functionality. Shipping labels will now be opened in a separate window from
where they may be printed or downloaded.
- Added the option to select where on an A4 page the shipping labels will start printing. This allows you to re-use
partially used sticker-sheets.
- Added many new customization options for the shipment grid in the Magento backend.
- Added the ability to view and edit a chosen post office delivery address from the Magento backend.
- Added the option to only show the PostNL Checkout feature to customers who have a MijnPakket account.
- Refactored many sections of the source code to improve readability and extensibility.
- Moved several configuration settings.
- Merged the 'test/live mode' settings of PostNL Checkout and Label Printing & Confirming functionality. There is
now a single option to set the entire extension to test or live mode.
- Added the option to upload separate csv files for the PostNL shipping method in 'table rate' configuration.
Bugfixes
- Fixed an issue where it was not possible to choose to only manually send Track & Trace information.
- Fixed several typos and translation errors.

PostNL extensie v1.1.5
Bugfixes:
- Validatieknop fix.?Het valideren van live gegevens was in 1.1.3 niet mogelijk.
- Beveiligingsverbetering

PostNL extensie v1.1.4
Nieuwe functionaliteiten:
- Standaard testmogelijkheid toegevoegd. De extensie bevindt zich nu standaard in de testmodus na installatie.
- De mogelijkheid om verzendlabels te verwijderen is toegevoegd. Dit biedt de mogelijkheid om het verzendlabel
te wijzigen nadat hij is geprint. Het label dient te worden verwijderd en opnieuw te worden aangemaakt hiervoor.
- De mogelijkheid om een zending opnieuw aan te maken, dus opnieuw een vezendlabel te printen en de
zending voor te melden, zonder een nieuwe order aan te moeten maken.
Kleine wijzigingen:
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- De mogelijkheid om testgegevens te valideren is toegevoegd.
- EPS mogelijkheden zijn aangepast. Indien u vragen heeft over het gebruik van een EPS product kunt u contact
opnemen met de Servicedesk van de Total Internet Group (link naar formulier of telnummer)
- De testmogelijkeid is standaard beschikbaar, voorheen was dit een configuratiewaarde in de geavanceerde
instellingen.
- Wanneer een voormelding is verlopen zal de Track & Trace barcode link verdwijnen.
- Verbeterde teksten en vertalingen.
Bugfixes:
- Een probleem waarbij de PostNL verzendmethode instellingen niet werden gebruikt als de Magento table rates
verzendmethode niet actief was is opgelost.
- Een probleem waarmee het filteren in het order en zendingenscherm in een foutmelding resulteerde is
opgelost.
- Een probleem waarbij de cron stopte zodra deze tegen een fout aanliep is opgelost. Nu maakt hij de taak af en
worden de overige zendingen bijgewerkt.
- Een probleem waarbij je een zending niet kon voormelden is opgelost.
- Een probleem verholpen waarbij het niet mogelijk was om een zending voor te melden zonder een barcode
door process blocking wanneer developer mode actief is.
- Een probleem verholpen waardoor het niet mogelijk was in Safari labels te printen (output was een html
bestand).

PostNL extensie v1.1.3
-?Probleem opgelost in de activatie procedure van de extensie.

PostNL extensie v1.1.2
-?Handleiding ge?pdatet.

PostNL extensie v1.1.1
-?Probleem opgelost waarbij foutmeldingen konden ontstaan wanneer het zendingenoverzicht op de eerste
kolom gefilterd werd. De Magento Connect manager controleert niet langer of bepaalde PHP extensies ge?
nstalleerd zijn wanneer de PostNL extensie ge?nstalleerd wordt. Deze controle gaat niet altijd goed waardoor
Magento Connect in sommige gevallen de installatie tegenhoudt ondanks dat de server aan alle vereisten
voldoet.
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PostNL extensie v1.1.0
-?First public release
- Manual changed

PostNL extensie v1.0.7
- Improved configuration fields.
- Improved translations.

?PostNL extensie v1.0.6
- Improved shipment grid interface. It shoulod now be more clear which shipments have been confirmed and
when they should be handed over to PostNL.
- Improved PostNL Checkout payment method handling. The Checkout summary page should now remember
your chosen bank when you attempt to pay using iDEAL. 100% support for all payment methods is not
guaranteed.

PostNL extensie v1.0.5
- Several bug fixes.
- Improved configuration interface.

PostNL extensie v1.0.4
- Several minor bug fixes.
- Improved Dutch translations.
- Added additional information to several fields in system/config.

PostNL extensie v1.0.3
- Several bug fixes. Including an issue preventing the extension from functioning properly with the compiler
active.
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- Several improvements to the Dutch translations.
- Improved the extension's system > config interface
- Added the Klarna payment method to PostNL Checkout

PostNL extensie v1.0.2
- A large number of bug fixes and general improvements
- Improved error handling. Almost all errors will now automatically provide you with a link where you can find
more information and a possible solution.

PostNL extensie v1.0.1
- Added a filter to the possible product options you may select, based on the selected orders when masscreating shipments from the order grid.
- Improved several translations.
- Fixed several minor bugs.

PostNL extensie v1.0.0
- This is the initial beta release of the extension. If you have any questions, please contact the Total Internet
Group Servicedesk

Installatiehulp nodig bij de PostNL extensie? Stuur dan eerst een e-mail naar digitaleklantsupport@postnl.nl of
bel met PostNL op telefoonnummer 088-2255651. TIG kan u helpen zodra wij uw casenummer hebben van
PostNL.
Heeft u feedback? Wij horen het graag op 020-2181001 of per e-mail op support@tig.nl.
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