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Werkbon
Werkbon Details:
Optimalisatie in formatting van aantal materiaal onder de 10.
Werkbon Details:
Optie om combibon te markeren als normale werkbon.
Werkbon Details:
Optie om combibon te archiveren.
Werkbon Bewerken: Vinkje voor creëren nieuw adres.
Werkbon Bewerken: Automatische genereren van debiteurnummer toegevoegd.
Werkbon Bewerken: Fix voor het tonen van het juiste contractnummer bij bewerken.
Werkbon Bewerken: Automatisch sub-materialen toevoegen geïmplementeerd.
Werkbon Bewerken: Forceer object adres geïmplementeerd.
Werkbon Instellingen:
Automatisch sub-materialen toevoegen vinkje toegevoegd.
Werkbon Instellingen:
Forceer object adres vinkje toegevoegd.
Werkbon Samenvoegen:
Optie om de werkbon te markeren als combibon.
Werkbon Lijstweergave:
Optie voor het filteren op enkel combibonnen.
Werkbon PDF:
Optie voor het tonen van object onderdeel parameters.

Planbord
Planbord Plus: Het is nu mogelijk om een route te verwijderen.
Planbord Plus: Herplan dagen functie uitgebreid.
Planbord Plus: Onderaannemer opdracht kleuren toegevoegd.
Planbord Plus: Groepfilter geïmplementeerd voor agenda weergaven.
Planbord Instellingen: Vinkje voor het tonen van `Werk gereed`.
Planbord Instellingen: Optimalisatie voor het tonen van de werknemers en kleuren.
Planbord Instellingen: Optie voor het tonen van de foto van de medewerker toegevoegd.
Planbord Instellingen: Optie voor het tonen van gearchiveerde werkbonnen toegevoegd.
Planbord Instellingen: Optie voor het tonen van combibonnen toegevoegd.

Automatiseringen
•
•
•
•
•
•
•

Criteria toegevoegd.
Vervolg bon uitgebreid met `kopieer uit contract` en regels onder een bon zijn
configureerbaar.
Parameters toegevoegd aan werkbon bijwerken actie.
Optie voor het selecteren van te verzenden bijlages bij e-mail actie.
Werkbon gepland trigger toegevoegd.
Werkbon aangemaakt trigger toegevoegd.
Optie voor het slechts eenmaal uitvoeren van een automations actie.
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Offerte
•
•

Optimalisatie voor het combineren van regels bij het genereren van een factuur
vanuit een werkbon.
HTML export toegevoegd.

Offerte details:
Online offerte:
Offerte PDF:
Offerte bewerken:
Offerte verzenden:
Offerte verzenden:

Functie voor het selecteren van een project.
Fix voor het tonen van bijlages bij het weergeven in de online offerte.
Parameter voor versienummer toegevoegd.
Automatisch sub-materialen toevoegen geïmplementeerd.
Optimalisatie in het vervangen van parameters in de offerte
omschrijving.
Opslaan actie uitvoegen voor het verzenden.

E-mail templates
•
•
•
•

Parameter ‘PlannedBy’ toegevoegd.
Bestanden publiekelijk gemaakt voor het laden in e-mails.
Fix voor het toevoegen van handtekeningen aan e-mails.
E-mail ontvanger toegevoegd.

Contracten
•
•

Project filter toegevoegd voor objecten.
Optimalisatie voor het genereren van de planning.

Contract generator: Optimalisatie voor het genereren van de OutSmart contracten.
Contract bewerken: Object select verbeterd.

Urenstaat
•
•
•

Selecteerbare status voor werkbon bij toevoegen op het planbord.
Fix voor het laden van uren met een apostrophe.
Verbetering aan synchronisatie indicatie tussen urenstaat en werkbon.

Urenstaat instellingen: Negeer uursoorten toegevoegd.

Dashboard V2
•
•
•

Widget voor taken toegevoegd.
Rollen en rechten geïmplementeerd.
Dashboard eigenaar toegevoegd.
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Facturen
Factuur bewerken:
Factuur verzenden:
Factuur verzenden:

Automatisch sub-materialen toevoegen geïmplementeerd.
Optimalisatie in het vervangen van parameters in de factuur
omschrijving.
Opslaan actie uitvoegen voor het verzenden.

Klantportaal
•
•
•

Fix voor dashboard grafiek.
Optie om logo te verbergen.
Fix voor het downloaden van bestanden.

Exact Online
•
•
•

Prijs gebaseerd op project toegevoegd.
Optimalisatie ter voorkoming van het ongewenst wissen van de contactpersoon.
Optie voor het synchroniseren van de relatielijst toegevoegd.

Medewerker bewerken
•
•
•

Toevoegen van Authenticator.
Rollen en rechten geïmplementeerd.
Optimalisatie voor het activeren van medewerkers en validatie op basis van aantal
gebruikers.

Rapportage
•
•
•

Archief status toegevoegd.
Rapportage voor formulieren toegevoegd.
Volledige naam medewerker toegevoegd aan Urenstaat rapportage.

Object
Object Bewerken:
Object Selectie:

Optimaliseren van vervangen van debiteurnummers van sub-objecten.
Object code en serienummer toegevoegd aan selectielijsten.
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Klant
Klant Details:
Klant Bewerken:

Optimalisatie in het tonen van witregels in de omschrijving van een
klant.
Synchronisatie naar werkbonnen toegevoegd voor bonnen met status
‘Ingepland’.

Tablet Settings
•
•

Parameters toegevoegd voor het bewerken van klantdata, verwijderen van
formulieren en verwijderen van werkbonnen.
Materiaal type verplicht en Collega's aanpassen toegevoegd.

Licentiemanager
•
•

Fix voor het oneindig doorsturen naar pagina's.
Inzichtelijk maken van SMS verbruik, dagpas verbruik en licentie aantallen.

Diversen
Type werkzaamheden:
Workflow bewerken:
Onderaannemers:
Project bewerken:
Relatie bewerken:
Import module:
Formulier PDF:
SLA policies:
Menu:

Fix voor het correct selecteren van de skills bij het bewerken.
Fix voor het selecteren van vaste formulieren met een
apostrophe.
Optie om onderaannemer te verwijderen.
Optimalisatie bij het selecteren van de project status.
Automatische genereren van debiteurnummer toegevoegd.
Geolocatie toegevoegd voor objecten.
Optie voor het tonen van object onderdeel parameters.
Fix voor het opslaan van SLA policies.
Voorbeeld zoek functie toegevoegd.
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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
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