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Algemeen 

Naam geüpload bestand nu in onderwerp systeemregistratie 

Na het uploaden en bewerken van een bestand wordt een systeemregistratie gemaakt. Deze 

registratie had geen onderwerp. De naam van het “soort document” is vanaf nu te zien in het 

onderwerp van de systeemregistratie zodat u de registratie niet meer open hoeft te klikken 

wanneer u naar de registratie van een document op zoek bent. 

 

mijnDigimap 

Aanpassingen handmatig aanmaken mijnDigimap 

Het is vanaf nu niet meer mogelijk onder het tabblad export – mijnDigimap handmatig een 

gebruikersaccount voor mijnDigimap aan te maken. Een gebruikersaccount aanmaken dient via 

de workflow in het product te verlopen. In de workflow kunt u kiezen voor de optie: “Digimap 

login aanmaken en activatiemail naar klant versturen”. 

Het (actief) lamp- en vergrootglasicoon worden vanaf nu pas zichtbaar wanneer de consument 

de mijnDigimap geactiveerd heeft.  

Let op: indien uw workflows hier op aangepast moeten worden dient u dit aangeven via een e-

mail naar support@fasterforward.nl 

Tabblad website hernoemd naar mijnDigimap 

Het tabblad “Website” in het dossier waar de mijnDigimap van de klant te vinden is (onder het 

tabblad “Export”) is hernoemd naar “mijnDigimap”. Dit geldt ook voor de naamgeving in rechten 

en workflowacties. 

mailto:support@fasterforward.nl
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Dossier 

Oud adres wordt niet meer getoond op startpagina  

Bij het adres onder de persoon of organisatie kan een start- en einddatum ingevuld zijn. 

Wanneer er een einddatum staat ingevuld die in het verleden valt, wordt dit adres niet meer 

getoond op de startpagina van het dossier. 

E-mail 

Melding bij geen onderwerp 

Het komt regelmatig voor dat men bij het verzenden van een e-mail vergeet het onderwerp te 

vullen. Voortaan krijgt u een melding wanneer het onderwerp van de e-mail bij het verzenden 

niet gevuld is. Let op: dit geldt niet voor concept e-mails. 

Koppelingen 

Koppeling Adviesbox meesturen van objecten 

Bij het exporteren van NAW gegevens naar Adviesbox werd een willekeurig object meegegeven 

indien er meerdere aanwezig waren. Het kon voorkomen dat er gearchiveerde objecten werden 

meegegeven. Nu kan er bij de koppeling gekozen worden om een niet gearchiveerd object naar 

keuze of geen object mee te sturen. Wanneer er meerdere objecten te selecteren zijn kiest u een 

object of de optie “geen”. 
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Figlo koppeling bij dossier export 

U kunt personen uit een dossier exporteren naar een nieuw of bestaand dossier. Vanaf deze 

release is bij het tabblad export de mogelijkheid om het dossier meteen te verwijderen in Figlo.  

Er kan dan vanuit het nieuwe dossier weer gekoppeld worden met Figlo zodat de gegevens weer 

up-to-date zijn.  

Het vinkje “verwijderen in Figlo” staat standaard aan. 

 

 

Taken 

Taak niet in print takenlijst 

Bij het printen van een PDF van het overzicht van de takenlijst werden taken met speciale tekens 

erin niet meegenomen. Dit was een bug en is nu opgelost. 

Taak meenemen naar nieuwe versie 

Een taak die gekoppeld staat aan een schadeverzekering (provinciaal) was bij het aanmaken en 

live zetten van een nieuwe versie niet meer (visueel) aan het product gekoppeld. Dit is nu 

opgelost en blijft aan het product gekoppeld bij (het ingaan van) een nieuwe versie. 
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Registraties koppelen aan taak 

Wanneer u achteraf een registratie aan een taak koppelt verschenen alle taken, inclusief 

afgeronde taken. De afgeronde taken worden nu niet meer getoond. 

Producten 

Standaard velden bij aanmaken dienst 

In de productkaart van een dienst zijn er diverse velden voortaan standaard ingevuld. Zo kunt u 

de kaart makkelijker en sneller invullen. Denk hierbij aan de adviseur, aanvrager, leverancier 

enzovoorts.  Let op: dit is afhankelijk van uw inrichting. 

Wilt u standaard een bepaalde bronvermelding erin hebben, neem dan contact op met support 

via een e-mail naar support@fasterforward.nl. Deze standaard bronvermelding geldt dan voor 

alle productkaarten. 

Regelmatige bestuurder bij schadeverzekering motorrijtuigen 

In de schadekaart bij motorrijtuigen is de mogelijkheid om de regelmatige bestuurder in te vullen 

opgenomen. Indien bekend wordt deze vanuit APLAZA en ADN gevuld. 

Stukkenlijst 

Afkeurreden stukken in tag cursief 

In de tags die gaan over de afgekeurde stukken wordt voortaan een beter onderscheid gemaakt 

in de stukken en de daarbij behorende afkeurreden. Deze wordt vanaf nu cursief weergegeven. 

 

Vragensysteem 

Totaal aantal minuten onder registraties bij een vraag 

Vanaf vandaag staat er onder registraties bij een vraag een subtotaal en totaal van de minuten 

op de pagina weergegeven.  

mailto:support@fasterforward.nl

