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Magazijnen 
• Kolommen in de tabel zijn configurabel gemaakt. 
• Er zijn filters en een export optie aan de tabel toegevoegd. 
• Laatse voorraad transacties lijst toegevoegd. 
• Vinkje ‘Toon voorraad inclusief sub-magazijnen’ toegevoegd. 
• Vinkje ‘Toon enkel aan te vullen artikelen’ toegevoegd. 
• Bedrijf als hoofdvestiging toegevoegd. 
• Tijdstip toegevoegd aan magazijn transactie. 
• De parameter ‘Gewenste voorraad’ is toegevoegd. 
• Aan te vullen voorraad berekenen op basis van ‘Gewenste voorraad’ in plaats van 

‘Bestelniveau’. 

 

Instellingen 
• Nieuwe categorie: Skills & Certificaten. 
• Nieuwe optie: Certificaat types. 
• Nieuwe optie: Medewerker certificaten. 
• Nieuwe optie: Skills certificaten. 
• Nieuwe optie: SLA policies. 

 

Medewerkers 
• De medewerker detail pagina is heringedeeld. 
• Een Skills & Certificaten tabje is toegevoegd. 
• Het is mogelijk om vanuit de detail pagina skills toe te voegen. 
• Het is mogelijk om vanuit de detail pagina nieuwe certificaten te uploaden. 
• Bewerken: Automatisch licentie toevoegen wanneer het maximaal aantal bereikt is in 

de proefperiode. 

 

Planbord 
• Er is een filter ‘In te plannen werk op basis van Skills’ toegevoegd. 
• Er komt nu een waarschuwing in beeld wanneer een werknemer niet de benodigde 

skill heeft die de werkbon vereist. 
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Facturatie 
• Het omzetten van een werkbon genereerd nu een regel in de historie van de 

werkbon. 
• De details van de werkbon toont nu de gerelateerde factuur. 

Contracten 
• Wanneer een werkbon genereerd is, is het inzichtelijk vanuit welk contract dit komt.  
• Het overzicht toont nu welk SLA-beleid er gekoppeld is. 
• Er kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘Preventief’ en ‘Correctief’. 
• Toont nu de SLA KPI's in een contract. 
• Optie om per object een werkbon te genereren. 
• Genereerde bonnen kunnen worden toegekend aan een groep.  
• Er zijn nieuwe kolommen bij de lijstweergave toegevoegd. 

 

Timesheet 
• Er zijn regels selecteerbaar gemaakt met checkbox. 
• Bulk wijzigingen kunnen enkel op basis van checkboxes gemaakt worden. 

 

Exact Online 
• Er is een vinkje toegevoegd om projectplanning te importeren. 
• Er is een vinkje toegevoegd om projectplanning bij te werken na wijzigingen in Exact. 
• Inzicht wanneer de API een werkbon aanmaakt of bewerkt. 
• Import filter voor relaties geoptimaliseerd. 
• Vinkje ‘importeer prijslijst’ toegevoegd. 

 

Werkbon 
• Details: Knop ‘Synchroniseer naar timesheet’ prominenter aanwezig gemaakt. 
• Details: Zichtbaar welk contract gekoppeld is aan de werkbon. 
• Bewerken: Mogelijkheid om een contract te selecteren. 
• Bewerken: Mogelijkheid om een SLA-beleid toe te kennen. 
• Bewerken: Optie om vereiste skills toe te kennen. 
• Lijstweergave: Optie om SLA-status te tonen. 
• Lijstweergave: Optie om gekoppelde Skills te tonen. 
• Er zijn nieuwe kolommen bij de lijstweergave toegevoegd. 
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In te plannen werk 
• Optie om SLA-status te tonen. 
• Optie om gekoppelde Skills te tonen. 
• Er zijn nieuwe kolommen bij de lijstweergave toegevoegd. 

Formulieren 
• Ingevulde formulieren: Er is een filter toegevoegd waarmee je kan filteren op 

formulier type. 
• Ingevulde formulieren: Download knop om ingevulde waardes te exporteren naar 

Excel. 
• Builder: Nieuwe velden toegevoegd: Tekst alinea, datum, datum tijd, tijd, nummer en 

tabel. 
• Editor: Nieuwe velden toegevoegd: Tekst alinea, datum, datum tijd, tijd, nummer en 

tabel. 
• Optie om formulier als verplicht te markeren. 

 

Diversen 
• Offertes: Optie om offerte te annuleren toegevoegd. 
• Tablet settings: Optie om verplicht aantal materialen te selecteren. 
• Uren & materiaal bewerken: Bewerken van uren en materiaal in het backoffice 

account geoptimaliseerd. 
• Certificaten: Certificaten toegevoegd. 
• Skills: Per skill kun je nu meerdere certificaten toevoegen. 
• Dashboard: Data in de grafieken is geoptimaliseerd m.b.t. start van de week. 
• WorkFlow: Optie Vrije velden toegevoegd (werkbon). 
• Object details: QR-code genereren. 
• Type werkzaamheden: Het is mogelijk om standaard vereiste skills toe te kennen aan 

een type werkzaamheid. 
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Vragen 
Mocht je vragen hebben over de update, dan kun je direct contact opnemen met onze 
support.  
 
Je kunt onze support bereiken via: 
 

• Telefoon: 020 22 98 144 
• E-mail: support@out-smart.com 

 
 
 
 
 


