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Werkbon
Details:
Details:
Details:

Validatie geoptimaliseerd wanneer eindtijd 00:00 is.
Knop ‘Haal uit archief’ enkel zichtbaar gemaakt wanneer ‘archived status = 1’.
Status wijzigingen toont nu correct of de wijzingen/toevoeging is gedaan
vanuit het portaal.
Bewerken:
Validatie geoptimaliseerd wanneer eindtijd 00:00 is.
Bewerken:
Extra check toegevoegd voor het toewijzen aan klantportaal routes.
Lijstweergave: Snelheidoptimalisatie voor bedrijven zonder SLA policies.

Planbord
•
•
•

Eigen kleuren uitgezet voor werkbonnen die gedelegeerd zijn aan onderaannemers.
Actieve taak tonen die gegenereerd is vanuit Automatisering.
Medewerker volgorde nummer geüpdate voor de gehele planbord groep bij wijzigen
medewerker volgorde.

In te plannen werk:
Bulkverwerking:

Snelheidoptimalisatie voor bedrijven zonder SLA policies.
Automations verwerking toegevoegd.

Formulier
•
•
•
•

HTML update: Medewerker vrije velden per uurregel kunnen getoond worden
Optimalisatie voor het tonen van formulier veld datum en datum-tijd
Tabel weergave geoptimalisatie
Tabel standaard lege rij verwijderd

Exact Online
•
•
•
•

Medewerkers met hetzelfde ID als in Exact worden direct bijgewerkt bij een
synchronisatie
Project uren en materialen aanvullen op basis van een werkbon controleert alleen de
verzonden informatie. Voorkomt foutmeldingen vanuit Exact.
Synchronisatie voor relaties met debiteurnummer en zonder extern ID toegevoegd.
Relaties kunnen nu direct aangemaakt worden in Exact vanuit OutSmart.
Project planning synchronisatie werkt 2 kanten op.

Automatiseringen
•
•
•

Automatisering voor SLA Response en SLA Resolved toegevoegd
Filter optie voor Aantal minuten tot reactie toegevoegd
Filter optie voor Aantal minuten tot oplossing toegevoegd
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E-mail templates
•
•
•
•
•

Template voor dagelijkse rapportage toegevoegd
Template voor wekelijke rapportage toegevoegd
Template voor maandelijkse rapportage toegevoegd
Titel automatisch vullen bij het toevoegen
Dashboard selectie toegevoegd bij het selecteren van een management rapportage

Dashboard
Nieuwe versie dashboard:
• Download knop toegevoegd
• Restrictie op groepen toegevoegd
• Werkbon BAR chart widget toegevoegd
• Certificaat tabel toegevoegd

Rapportage tool
Rapportage tool toegevoegd voor pro (Rapportages -> Overig):
• Rapport type: werkbonnen toegevoegd (worksheets)
• Rapport type: werkbon materialen toegevoegd (worksheet_materials)
• Rapport type: werkbon uren toegevoegd (worksheet_workperiods)
• Rapport type: werkbon SLA toegevoegd (worksheets_sla)
• Rapport type: contract SLA toegevoegd (contracts_sla)
• Rapport type: objecten toegevoegd (wba_obj_object)
• Rapport type: uren toegevoegd (wba_hrs_hours)
• Rapport type: offertes toegevoegd (wba_quo_quotation)
• Rapport type: facturen toegevoegd (wba_inv_invoice)
• Rapport type: worksheets toegevoegd

Taken
•
•
•
•
•

Link toegevoegd naar werkbon in takenlijst
Link toegevoegd naar factuur of offerte
Offerte Taken toegevoegd
FactuurTaken toegevoegd
Taak pop-up via automations bij status wijziging toegevoegd aan planbord.
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Prijsafspraken
Prijsbeheer:
PDF layout:
Facturatie:

Werkbon:

Prijsafspraken voor uursoorten toegevoegd aan opbrengsten
rapportage
Uurtarief op basis van prijsafspraken
Uurtarief op basis van prijsafspraken bij het genereren van een factuur
op basis van een werkbon

Prijsafspraken voor uren geímplementeerd voor werkbonnen
aangemaakt in de backoffice.

Klant Portaal V2
Klant portaal V2:

Nieuwe versie klantportaal. Te benaderen door de URL aan te passen.
verander het woord portal naar portal-new.
Framework:
Framework update.
Visuele update klant portaal V2: Een nieuwe look voor het portaal.
Werkopdracht aanvraag V2: Type werkzaamheid te selecteren
Werkopdracht aanvraag V2: Materiaal te selecteren
Werkopdracht aanvraag V2: Werkbon vrije velden te vullen
Inactiviteits timer V2:
Geen automatische logout tijd meer. Klanten worden niet meer
uitgelogd na 3 minuten in het nieuwe portaal.
Stop ontwikkeling portaal V1: Er zullen geen nieuwe ontwikkelingen plaats vinden voor
versie 1 van het portaal.

Diversen
Medewerker details:
F-Gassen rapport:
Objecten:
Factuur details:
Privacy dashboard:
Offertes:
KoudSmart setup:
Gebruikersbeheer:
Project details:
Adhoc lijstweergave:
Data synchronisatie:

Optie om certificaten toe te voegen wanneer iemand geen skills heeft
Extra kolom voor Cilinder toegevoegd
Vernieuwde object detail pagina
HTML export toegevoegd
Inzage in server details toegevoegd
HTML export toegevoegd
Cilinder naam optimalisatie bij het wisselen tussen stappen
Tonen of een gebruiker Administrator is
Optimalisatie voor werkbon lijst
Optimalisatie voor het laden van de lijst
Synchronisatie optie naar externe MySQL datawarehouse
toegevoegd
Medewerker lijstweergave: Lijst met reguliere werknemers toont ook Timesheet
medewerkers wanneer je geen pro meer bent
Magazijnverplaatsing:
Tijdstip toegevoegd aan transacties
Werkstatus aanpassen:
Automations verwerking 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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