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TimeSheets
•
•

•
•
•

Er is nu een verbeterde navigatie
tussen weken.
Je kunt sneller navigeren naar
huidige datum via de ‘Vandaag’
knop.
Uren tonen van de hele maand.
De laadtijd is verbeterd.
Optie om snel te refreshen
toegevoegd.

•

Mogelijkheid om snel uren aan te vullen
op een dag.

•

Je krijgt nu een indicatie wanneer de uren
overeenkomen met een werkbon.

•

Er is een logboek per regel toegevoegd
in de TimeSheet.
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•

Je kunt nu je eigen
bestandsnaam
samenstellen, op
basis van parameters,
voor je urenexport.

•

Wanneer je op het informatie icoontje
klikt, kan je inzien of de uren op de
werkbon overeenkomen met de uren
in de TimeSheet.

Taken
•

Je ziet nu het aantal openstaande taken bij een
werkbon.

•

Wanneer je hierop klikt opent een scherm
waarop de taken te zien zijn. Het is mogelijk
om een taak te starten en tegelijkertijd dit
scherm in beeld te houden.

Automatiseringen*
•

Automatiseringen knop toegevoegd bij ‘Alle
Instellingen’. Wanneer je hier naartoe navigeert, kun
je verschillende automatiseringen aanmaken.

•

Automatiseringsmogelijkheden gemaakt op basis van
Werkbon Status wijziging en Werkbon Compleet melding.

*PRO-functie. Deze functie is nog niet voor ieder PRO-account toegankelijk. Wil je hier gebruik van maken
neem dan contact met ons op.
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KoudSmart*
•
•

KoudSmart CO2 calculatie in tonnen in plaats van kilo.
KoudSmart setup geoptimaliseerd.

*KoudSmart is een module speciaal gericht op de koeltechnische branche. Deze module bevindt zich in het laatste
teststadium en is nog niet zomaar toegankelijk. Zoals vermeld in de nieuwsbrief van 12 juni jl. komt hier
binnenkort meer informatie over. Desalniettemin, wilde we de notities in deze update meenemen. Als je nu al zou
willen testen, neem dan contact op met onze supportafdeling.

E-mail templates
•

E-mail templates optie toegevoegd om templates voor automatiseringen aan te

•

maken.
E-mail templates optie toegevoegd om SMS-templates aan te maken.

Objecten
•
•

De objecten pagina gebruiksvriendelijker gemaakt.
Het object onderdeel toont nu serienummer van het onderdeel in plaats van
het object.

Tablet settings
•
•

Mogelijkheid om ‘Werkbon geschiedenis tonen’ uit te zetten.
Er is een tablet setting voor verplichte uren toegevoegd.

Transacties
•
•

Het transactietype wordt nu getoond bij een transactie.
Optimalisaties doorgevoerd voor het genereren van transactienummers.

API-uitbreiding
De volgende parameters zijn toegevoegd:
• Parameter Werkbon vrijveld 1 t/m 50.
• Parameter Werkbon verantwoordelijke.
• Parameter Indicatie.
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Overig
•

Tabellen functie in formulieren toegevoegd. Deze is ook even besproken in de
mail van 12 juni jl.
• Exact online projectplanning synchronisatie toegevoegd.
• Contract vertalingen toegevoegd.

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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