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ADN 

Mutatiereden uit ADN bericht overnemen 
Bij het gebruik van de nieuwe ADN module werd onder een schade offerte in het tabblad bij een 

nieuwe versie eerst standaard als reden "ADN mutatie" getoond. De gespecificeerde reden (zoals 

meegegeven in het mutatiebericht) werd niet getoond. Vanaf nu wordt de reden getoond in de 

kolom “reden’. Hierdoor kan er nu ook middels workflows op gereageerd worden.  

 

De volgende redenen worden nu opgenomen in het versiebeheer overzicht 

001  Contract na prolongatie  

 002  Contract ter informatie  

 100  Bevestiging aanvraag nieuw contract  

 101  Bevestiging royement  

 102  Bevestiging opschorting  

 103  Bevestiging opheffen opschorting  

 104  Bevestiging opvoer bestaande polis op pakket  

 105  Bevestiging mutatie algemeen  

 106  Bevestiging opheffing royement  

 107  Bevestiging afmelden polis van pakket  

 200  Afvoer contract t.g.v. intermediairswijziging  

 201  Opvoer contract t.g.v. intermediairswijziging  

 300  Boeking zonder polis wijziging  

Financieel 

Grootboekrekening verplicht bij aanmaken BTW code 
Bij het aanmaken van een BTW code was het niet verplicht de grootboekrekeningen te koppelen. 

Wanneer een BTW code zonder gekoppelde grootboekrekeningen gebruikt werd, verdween bij 

het boeken de BTW van de factuur waar deze BTW code was geselecteerd. 

HDN 

Update OX en SX 15.2 
Faster Forward Elements is aangepast aan de nieuwe HDN versies OX 15.2 en SX 15.2 zodat wij 

weer voldoen aan de HDN standaard. 

Faster Forward Elements verwerkt OX berichten per heden vanaf versie 15.0. Oudere versies 

worden niet langer ondersteund. Dit is ook terug te zien in de legenda in de HDN inbox. 
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Rapportage 

Omschrijving veld bij rapportage 

In de rapportagemanager is per rapportage een mogelijkheid gekomen waar Faster Forward een 

omschrijving mee kan geven. Hierdoor kan een gebruiker zien waarop de rapportage gebaseerd 

is zoals bijvoorbeeld dat overleden personen zijn uitgesloten of juist niet. 

Bij nieuwe rapportages zal voortaan aangegeven moeten worden welke omschrijving hierbij 

gewenst is. Wanneer dit voor bestaande rapportages gewenst is, kan dit aangevraagd worden 

middels een opdracht via opdrachten@fasterforward.nl of, wanneer u via een reseller 

aangesloten bent, via uw contactpersoon.  

 

Stukkenlijst 

Tags voor nieuwe stukkenlijst 
De tags voor de stukkenlijst zijn aangevuld. Er waren nog niet van alle oude tags nieuwe tags 

aangemaakt. Met onderstaande nieuwe tags kan de stukkenlijst nog beter gebruikt worden. 

[offerte->stukken->alle aanwezige stukken excl. afgekeurd] 

[offerte->stukken->alle afgekeurde stukken] 

[offerte->stukken->alle aanwezige stukken klant excl. afgekeurd] 

[offerte->stukken->alle afgekeurde stukken klant] 

Stukken aanmaken onder gearchiveerd product 
Het was na de release van stukkenlijst mogelijk om stukken aan te maken onder gearchiveerde 

producten. Dit had echter geen nut en wekte verwarring op. Dit is aangepast en nu niet meer 

mogelijk.  

HDN stukken meerdere keren verzenden 
Visueel leek het mogelijk om HDN stukken meerdere keren te verzenden (via HDN DX)  maar dit 

werkte niet zo. Dat hebben wij aangepast. Het is nu niet meer mogelijk deze stukken aan te 

vinken voor verzending als er gekozen wordt. Bij andere verzendwijzen is het uiteraard wel 

mogelijk een stuk nogmaals te verzenden. 

mailto:opdrachten@fasterforward.nl
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“Soort document” niet meer te verwijderen 
Het was mogelijk om een “soort document” te verwijderen terwijl er binnen het dossier in de 

stukkenlijst documenten gekoppeld waren aan deze soort. Dit had tot gevolg dat deze stukken 

verdwenen uit de stukkenlijst.  

Het is nu niet meer mogelijk om een “soort document” te verwijderen als deze in gebruik is.   

Vragensysteem 

Bijlage onder ticket uploaden 
Om een bijlage onder een ticket te uploaden moest dit door onder de knop “bladeren” een 

bestand te selecteren. Dit is aangepast naar de generieke manier van uploaden zoals ook 

bijvoorbeeld bij een e-mail bijlage uploaden het geval is. 

Bij het aanmaken van een ticket is de mogelijkheid om direct een afbeelding te uploaden 

vervallen. 

 

 

 


