
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update notes webaccount 
Januari 2020 
 
 
  



 
 

OutSmart HQ | Zonnebaan 9 (U-Building) | 3542 EA Utrecht | Nederland | +31 (0)20 22 98 144 

Inhoudsopgave 
Contract bewerken .................................................................................................................................. 3 
Exact Online .............................................................................................................................................. 3 
Facturatie ................................................................................................................................................... 3 
Instellingen ................................................................................................................................................. 3 
Klantportaal ............................................................................................................................................... 3 
Materieel bewerken ................................................................................................................................. 3 
Menu structuur ......................................................................................................................................... 4 
Offerte ........................................................................................................................................................ 4 
Open API .................................................................................................................................................... 4 
Planbord Plus ............................................................................................................................................. 4 
Werkbon ..................................................................................................................................................... 4 
Diversen ...................................................................................................................................................... 5 
Vragen ......................................................................................................................................................... 6 

 
  



 
 

OutSmart HQ | Zonnebaan 9 (U-Building) | 3542 EA Utrecht | Nederland | +31 (0)20 22 98 144 

Contract bewerken 
• Opdrachtnummer toegevoegd. 
• Tonen van weeknummers bij de gegenereerde datums. 

 

Exact Online 
• Verbinding optimalisatie tussen WerkbonApp, OutSmart en Exact Online. 
• Optimalisaties om eventuele duplicaten in Exact te voorkomen. 
• Optie voor het Automatisch terug melden naar Exact. 
• Automatisch terugmelden bij bepaalde werkbon status (bijvoorbeeld Verstuur naar 

Exact). 

 

Facturatie 
Module:   Standaard betaalmethodes toegevoegd voor nieuw klanten. 
Bewerken:   Snelkoppeling om bedrag terug te reken naar bedrag exclusief btw. 
Notitie Logboek:  Optimalisatie met weergave tijd (maand werd getoond als minuut). 
 

Instellingen 
Formulier bewerken:   Formulier type Standaard en Intern toegevoegd. 
Klantportaal:    Vinkje Toon projecten (lijstweergave) toegevoegd. 
Menu-items: Optie om met drag en drop menu items toe te voegen en 

standaard menu items uit te schakelen. 
Vrije velden: Optie Werkbon toegevoegd. 
 

Klantportaal 
• Object selectie bij werkbon aanvraag. 
• Project lijstweergave en detail pagina toegevoegd. 

 

Materieel bewerken 
• Relatie selectie is standaard geblokkeerd. Checkbox is materieel is aangevinkt. 
• Minimaal aantal minuten doorbelasten toegevoegd. 
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Menu structuur 
• Automatische upgrade naar nieuwe structuur per februari 2020. 
• Optimalisatie voor 4mobile toegevoegd. 

Offerte 
• Snelkoppeling om bedrag terug te reken naar bedrag exclusief btw. 
• Optimalisatie met weergave tijd (maand werd getoond als minuut). 

 

Open API 
• Synchroniseren van projecten zonder einddatum geoptimaliseerd. 
• Vrije velden bij werkbonnen toegevoegd. 

 

Planbord Plus 
• Indicator om huidige sleep positie uit te lichten. 
• Optimalisatie bij het slepen naar volledige datum. 
• Werkbon slepen van het Planbord naar het “In te plannen werk” (terughalen). 
• Multiselect: meerdere werkbonnen kunnen geselecteerd en bewerkt worden. 

 

Werkbon 
Aanmaken:  Direct nieuw materieel aanmaken en toevoegen aan de werkbon. 
Aanmaken:  Bij het aanmaken van een nieuw object de optie om een template te 

selecteren. 
Aanmaken:  Optimalisatie voor het leegmaken van GEO-coördinaten bij bewerken van het 

adres. 
Bewerken:  Opdrachtnummer toegevoegd. 
Bewerken: Vrije velden toegevoegd onder Omschrijving – Overig. 
Details: Voorraad muteren geoptimaliseerd met de standaard transactie status. 
Details: Vrije velden toegevoegd onder Omschrijving – Overig. 
Details: Optie om ander item door te belasten bij de optie Materieel doorbelasten. 
Details: Optie om bij het doorbelasten van Materieel snel Werkomschrijving, Korte 

werkomschrijving, Commentaar of Memo in te zien. 
Details: Link toegevoegd naar het Opdrachtnummer. 
Details: Materieel doorbelasten heeft een optie om door te belasten op basis van het 

minimaal aantal minuten. 
Kopiëren: Optie om nieuw Opdrachtnummer te genereren. 
Kopiëren: Uitvoerdatums, medewerker en opdrachtnummer aanpasbaar bij het kopiëren. 
Lijstweergave: Filter optie voor projectnummer, contractnummer, ordernummer en 

opdrachtnummer toegevoegd. 
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Lijstweergave: Vrije velden aan kolommen toegevoegd. 
Opdracht:  Details pagina per Opdrachtnummer toegevoegd. 
PDF: Interne formulieren worden niet bijgevoegd. 
PDF: Nieuwe vinkjes om weeknummer en weeknummer + jaar te tonen. 
PDF: Background image optimalisatie bij werkbonnen met meerdere pagina's. 
PDF:  Objectinformatie nu te tonen op formulier. 
Samenvoegen:  Optie om JobNr (opdrachtnummer) te selecteren. 

 
Diversen 
Device API:  Optimalisatie voor het niet ophalen van bonnen zonder klantnaam of 

type werk. 
Bedrijfsgegevens: Datum formaat instelbaar. 
BTW-tarieven: Het is mogelijk om ‘BTW-tarieven’ aan te maken of te bewerken. 
Herhaalplanning: Tonen van weeknummers bij de gegenereerde datums. 
Klantdetails:  Optimalisatie voor het tonen van Facturen en Offertes. 
Object Weergave: Placeholder image toegevoegd wanner foto leeg is. 
Onboarding: Optimalisatie van het zoeken van bedrijfsnamen met een spatie in de 

naam. 
Processen:  Flex licentie doorbelasting geoptimaliseerd. 
Project details: Documenten toont nu ook de documenten die het vinkje Toon in 

portaal aan hebben staan. 
Tablet settings: Optie om instellingen terug te zetten naar de standaardwaarde. 
Taken:   Het is mogelijk om ‘Type Taak’ aan te maken of te bewerken. 
Timesheets:  Optimalisatie van het laden van het huidige weeknummer. Voorloop 

nul wordt nu weggelaten. 
Urenstaat:  Weekoverzichten 01 t/m 09 worden nu direct goed weergegeven. 
Urenstaat: Uren worden nu succesvol als notitie aan planbord toegevoegd. 
Wijzigingen: Optimalisatie van zoekbare selectie velden op mobiel. 
Wijzigingen:  Datum formaat uit Bedrijfsgegevens geïmplementeerd op diverse 

plaatsen. 
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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 

 
 
 
 
 


