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Planbord Plus 
• Werkbon slepen naar Materieel. 
• Materieel wordt niet meer dubbel getoond. 
• Wijzigingen waardoor het planbord nooit verlaten hoeft te worden bij het 

bewerken/aanmaken van werkbonnen. 
• Werkbon in huidige scherm openen bij het klikken op het oogje of pennetje. 
• Snelkoppeling naar het beheren van Groepen en Groepsleden. 
• Route tonen op het planbord. 
• Kleur per groep instelbaar. 
• Indicator of Werkomschrijving, Memo, Korte werkomschrijving of 

Commentaar gevuld is. 

 

Werkbon 
• Bewerken: Dagdelen in- of uitsluiten. 
• Details: Object registreren bij Uren op een werkbon. 
• Details: Indicator of Werkomschrijving, Memo, Korte werkomschrijving of 

Commentaar gevuld is. 
• Details: Knop om werkbon uit het archief te halen. 
• Details: Foto's downloaden in ZIP-bestand. 
• Details: Track & Trace link toegevoegd. 
• Kleuren: Status omschrijving vertaalbaar gemaakt. 
• Lijstweergave: Mogelijkheid om werkbonnen in nieuw tabblad te openen door 

de handeling CTRL + Klik. 
• Samenvoegen: Optie om datum van de werkbon toe te voegen aan materiaal 

regel. 

 

Klantportaal 
• Instellingen: Object onderdelen tonen met template. 
• Instellingen: Object tonen met template. 
• Dagdelen selectie toegevoegd. 
• Object dropdown filter per adres. 
• Inlog per werkadres. 
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Exact Online 
• Werkbon status voor automatische link selecteerbaar gemaakt. 
• Sync afgelopen 7D en 24H. 
• Optie toegevoegd om alleen werkorders met vinkje Wordt gepland op te 

halen. 
• Vinkje toegevoegd om prijslijst wel of niet te importeren. 
• Materiaal import filter toegevoegd. 
• Activiteit instelbaar voor type Run of Instellen. 
• Ondersteuning voor Exact Duitsland toegevoegd. 

 

Diversen 
• Algemeen: Ondersteuning voor Brazilië toegevoegd. 
• Dashboard: Generieke `Teller` widget toegevoegd. 
• E-mail templates: Parameters toegevoegd voor Dagdelen, TrackAndTraceLink, 

Datum Compleet, Tijd Compleet en Datum tijd compleet. 
• Formulier PDF: Extra class:form_header_header aan header elementen 

toegevoegd. 
• In te plannen werk: Uitbreiding dagdelen. 
• Koudemiddelen balans setup: Standaard koudemiddelen selecteerbaar 

gemaakt. 
• Object bewerken: Klant van sub objecten aanpassen bij wijzigingen van klant 

bij hoofdobject. 
• Object bewerken: Dropdown lijst optimalisatie. 
• Offerte schema: Eigen type werkzaamheden selecteerbaar gemaakt 
• OpenAPI: Uren, uitgaven, ritten en notities toegevoegd. 
• PDF Instellingen: Object code en object omschrijving toegevoegd bij 

urenregels. 
• Projecten: Filter optie relatienaam toegevoegd. 
• Route optimalisatie: Diverse optimalisaties. 
• Urenstaat: Object registreren bij Uren. 
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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 

 
 
 
 
 


