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E-mail Templates 
• Sectie: TimeSheet templates toegevoegd 
• Template: TimeSheet: Aanvraag goedgekeurd toegevoegd 
• Template: TimeSheet: Aanvraag afgekeurd toegevoegd 
• Sectie: Rapportage Template toegevoegd 
• Template: Nieuwe taken afgelopen 24 uur toegevoegd 

Formulieren 
• Optie om Templates te selecteren uit catalogus 
• Functie om per formulier deze te kunnen verbergen. Met als doel dat deze niet 

verstuurd worden i.c.m de werkbon 

Planbord Plus 
• Resources optimalisatie m.b.t. codes die gebruikte werden door medewerkers 
• Visuele weergave op regelniveau bij het slepen van een werkbon over een 

werknemer 
• Schaduwgeplande werkbonnen kleur optimalisatie 
• Het openen en sluiten van groepen wordt onthouden bij het verlaten van het 

planbord 
• Bovenstaande filters verkleinen het planbord niet meer. Alleen bij mouse 

hover wordt dit scherm groter 
• Materieel met dezelfde code als personeel geven geen complicaties meer op 

het planbord 
• Agenda week medewerker filter fixed 
• Positie scheiding medewerker en planning wordt nu onthouden 
• Agenda Week scherm wordt beter gevuld wanneer tijdslot groter is dan 1 uur 
• Er is een nieuw icoon waarmee een legenda geopend kan worden welke de 

verschillende kleuren tonen. 
• Groepen kunnen toegevoegd worden aan een werkbon 

Timesheets 
• Timer voor indirecte uren in menu balk 
• Tabje Te beoordelen toegevoegd 
• Grafiek bij Uren toegevoegd 
• instellingen Checkbox om automatisch taken aanmaken in te schakelen 
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Taken 
• Knoppen toegeveogd om een taak te starten of stoppen 
• Extra process voor het automatisch aanmaken van taken voor openstaande 

uren, uitgaven en ritten 
• Nieuwe filter toegevoegd voor status 

Project planbord 
• Filter voor projecten toegevoegd 
• Filter voor Projecten 

Offertes 
• Parameters voor gegevens van ondertekenaar toegevoegd PDF 
• Referentie parameter toegevoegd bij offerte template 
• Totaal bedrag ex. Btw tonen als kolom in offerte overzicht 
• Materialen eenheid is toegevoegd 

PDF-Instellingen 
• Nu  mogelijk enkel de datum van compleet melden te tonen 
• Nieuwe werkbon Lay-out neemt nu de kleur over van de PDF-instelling. 

Werkbon 
• Materieel doorbelasten uren calculatie optimalisering 
• kunnen nu 2 verschillende kleurcodes aan een werkbon gekoppeld worden. 

 

KoudSmart 
• Logboek export PDF 
• Het synchroniseren van documenten naar het logboek 

 

Medewerker 
• Extra type TimeSheet medewerker 
• Extra tabblad TimeSheet medewerkers 
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Overig 
• Groepen & Groepsleden Drag en drop interface voor het beheren van 

groepen en groepsleden 
• Import module Importeren van Artikel transacties 
• Klant portaal Concept offertes worden niet meer getoond 
• Contract Optie voor het verwijderen van een contract 
• Communicatie Logboek Handmatig verstuurde sms berichten toegevoegd 

aan logboek 
• Exact Online Adres import geoptimaliseerd 
• Externe software Link naar extra koppeling geoptimaliseerd 
• Facturatie Grafiek toont juiste jaartal 
• Navigatie Nieuwe menu voor TimeSheet medewerkers 
• Object geschiedenis Object geschiedenis geoptimaliseerd 
• Onderaannemers setup Instelling voor het inschakelen/uitschakelen van 

automatische terugkoppeling naar de hoofdaannemer 
• Rapportages Review rapportage uitgebreid met omschrijving 
• Type werkzaamheden Standaard type werkzaamheden materialen / 

formulieren worden nu meteen aangemaakt bij inplannen werkbonnen 
• WorkFlow configurator Parameter optimalisatie voor e-mail adressen 
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Vragen 
Mocht u 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 

 
 
 


