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Contract 
Contract:  Mogelijkheid om een contract te bewerken wanneer er al bonnen 

zijn afgerond. 
Contract details: Weeknummers bij te genereren orders toegevoegd. 
 

Exact Online 
• Optimalisatie voor gebruikers in België. 
• OutSmart Uren naar Exact Project registratie: Optie om het notitie veld te 

vullen. 
• Verkooporder export field mapping toegevoegd. 
• Optie om ordernummer toe te voegen aan werkbon na compleet melden. 

 

Facturatie 
Facturen:  Vrije velden toegevoegd. 
Factuur bewerken: Materiaal regel met nieuwe code wordt toegevoegd aan de 

materiaallijst. 
 

Offerte 
Offerte bewerken: Materiaal regel met nieuwe code wordt toegevoegd aan de 

materiaallijst 
Offerte instellingen:Optie om werk types te kiezen uit een dropdown lijst. 
Offertes: Vrije velden toegevoegd. 
 

Urenstaat 
Urenstaat: Uren goedkeuren in bulk per dag in de Urenstaat. 
Urenstaat: Overzicht met goed te keuren uren bevat een knop Pagina goedkeuren. 
Urenstaat: Urenregel voor meerdere medewerkers toevoegen. 
Urenstaat: Geavanceerde rapportage open nu fullscreen. 
Urenstaat instellingen: Optie om Omschrijving in urenregel verplicht te maken. 
 

Workflow 
WorkFlow settings: Optie om timer over te slaan. 
WorkFlow settings: Optie om alleen medewerkers te selecteren. 
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Planbord Plus 
Groep bewerken: Optie om een kleur te kiezen voor een groep. 
Instellingen:  Sleepduur toegevoegd. 
Instellingen: Optie om te kiezen of en hoe je kleuren van medewerkers en 

groepen wil tonen.  
Planbord plus: Verlof & verzuim vervangen door Notitie 
Planbord plus: Optie om een notitie als `Hele dag` te markeren. 
Planbord plus: Optie om een notitie niet in de Urenstaat toe te voegen. 
Planbord plus: Optie om de werkbon status van alle geselecteerde werkbonnen 

leeg te maken. 
Planbord plus: Optie objecten tonen als Veldnaam Planbord. 
Planbord plus: Optie om automatisch routes te berekenen en te tonen op het 

planbord (testfase i.c.m Pro). 
Planbord plus: Route tussen 2 werkbonnen toegevoegd. 
 
 
 

Werkbon 
Bewerken:   Optie om Relaties te overschrijven bij wisselen van project. 
Bewerken:   Optimalisatie in het tonen van gekoppelde Materieel en 

gekoppelde Objecten. 
Details logboek:  Vertalingen voor statuswijzigingen. 
Instellingen:   Optie om uren automatisch goed te keuren wanneer status op 

Afgehandeld wordt gezet. 
Kopiëren:   Optie om Opdrachtnummer toe te voegen. 
Lijstweergave:  Light versie toegevoegd bij PDF samenvoegen en openen. 
PDF:    Prioriteit code toegevoegd. 
PDF:   Prioriteit omschrijving toegevoegd. 
Samenvoegen:  Het is mogelijk om korte werkomschrijving te selecteren. 
 

Diversen 
Databeheer: Vanuit Gegevens importeren mogelijkheid om in bulk gps-

coördinaten toe te voegen. 
Gegevensnummering: Optie om een nummering voor Opdrachtnummers in te 

stellen. 
Klantportaal instellingen:  Optie om te filteren op welke werkbon statussen er 

getoond mogen worden. 
PDF Instellingen: Prioriteit code en omschrijving toegevoegd. 
Tablet settings: Relaties ingeschakeld toegevoegd. 
Documenten: Foto's worden enkel nog als bijlage toegevoegd i.c.m drag & drop. 
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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 

 
 
 
 
 


