Nieuwigheden
Producten
Het vervaldatum veld is toegevoegd.
Conformiteitsverklaring
Mogelijkheid om de contactgegevens van de onderaannemer te registreren
Het titelveld verschijnt voor de naam van de klant
Invoering van de juridische tekst in NL
Mogelijkheid om de verantwoordelijke vast te stellen
Technisch Dossier
Mogelijkheid om nieuw informatie toe te voegen
Planning
Opvragen conformiteitslijst in bon
Wijziging kleur pictogram wanneer een gedetailleerde kleur ingegeven wordt
Bonnummer in Pop-up form bij rollover openstaande werken
Lijst actieve klanten
Lijst van techniekers en hun werkuren
Mogelijkheid om alle uitgaande werken met één klik ver te zetten
Afdruk van alle uitgaande werken met één klik
Toevoeging van info dat het werk al afgedrukt is geweest
Agenda
Register van werktijd
Login/logout module met badge (werktijd)
Mogelijkheid om werktijd te exporteren in xls
Dubbel agenda
1/ voor afspraken
2/ voor personeel
Personeelsbeheer
Planning van personeel in grafiek (kalender)
Toevoegen van Time Idle
Instelling van Time Idle (0 = off)
Bonnen
Mogelijkheid om een werkt o vergrendelen/ontgrendelen
User Log in de bon
Alle stappen van een werk op een gebruiker zetten als de optie ingeschakeld is
De bon ontgrendelen vraagt om een wachtwoord
Een gebruiker automatisch toewijzen
Instellingen
PDF-opname van bonnen en openstaande bonnen en opening op de juiste locatie
PDF-opname van facturen en opening op de juiste locatie
Een opmerking bij de factuur kunnen zetten
Automatiseren van het afdrukken van facturen en conformiteitsverklaringen
Automatiseren van het per mail verzenden van facturen en conformiteitsverklaringen
Keuze van locatie van gedeelde bestanden
Synchronisatie van agenda met Google Calendar
Mogelijkheid om een lijst te trekken van vervallen producten (op een gedefinieerde periode)
Toevoeging van intern stock (verbruikte producten binnenin labo)
Toevoeging in het uittreksel van de optie ‘nog te factureren’ en ‘automatisch datum aanpassen’
Toevoeging in de factuur van de optie om automatisch conformiteitsverklaring te kunnen afdrukken
Toevoegen van een logo in de brieven

