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Algemeen 

Offerte omschrijving weergegeven op barcodeblad 
Het barcodeblad is uitgebreid met een omschrijving van de offerte. Voorheen was het niet 

duidelijk om welk product het ging, er stond immers geen beschrijving van het product op de 

barcode.  

 

Barcode selecteren pop up is verbeterd 
De pop up bij de optie “document barcode printen” is doorzoekbaar gemaakt, wanneer u nu een 

deel van de documentnaam typt komen er suggesties naar boven en kunt u sneller een soort 

selecteren.  
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Bijlage (uit taak/dossier/vraag) selecteren in een e-mail 
Wanneer u voorheen een bijlage wilde selecteren in een e-mail kon er alleen gekozen worden uit 

bijlagen van de plek in Faster Forward Elements waar u op dat moment werkte. Dat betekende 

dat wanneer u in een taakscherm werkte je alleen bijlagen uit de taak kon kiezen en wanneer je 

in het product werkte, alleen bijlagen uit het product gekozen konden worden.  

Dit is aangepast. Vanaf nu kijkt Faster Forward Elements naar alle bijlagen die aan het dossier 

gekoppeld staan. Het is nu mogelijk om in de bijlage pop-up te schakelen tussen de meerdere 

plaatsen waar bijlagen onder kunnen hangen.  

 

Workflow niet meer te wijzigen indien in gebruik 
Voorheen was het mogelijk een workflow die in gebruik was te wijzigen of te verwijderen. 

Hierdoor ontstonden er voor gebruikers onverklaarbare problemen. Het is nu niet meer mogelijk 

om een workflow te wijzigen of te verwijderen indien deze in gebruik is. De transities, lijnen en 

acties zijn nu ook niet meer te wijzigen. 

 

Standaard datums bij dienstkaart 
Bij het aanmaken van een dienstkaart werden de velden “tekendatum” en “opleverdatum” niet 

standaard gevuld met de datum van vandaag. Dat is aangepast en deze worden nu standaard 

ingevuld. 
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Dossier 

Dossier samenvatting gewijzigd 
De dossiersamenvatting is gewijzigd. Er zijn diverse aanpassingen gedaan om de samenvatting te 

updaten en zo beter aan te sluiten op de huidige dossier indelingen. 

Voorheen toonde de dossier samenvattingen ook de gearchiveerde producten. Dit was niet 

logisch en deze worden dan ook niet meer getoond. Dit is voor alle producttypes toegepast. 

De volgende velden zijn in de dossiersamenvatting toegevoegd: 

Onder de kop “personalia per persoon” 

1. Overleden; ja/ nee (onder geboortedatum geplaatst) 

2. Mobiel telefoonnummer (Onder telefoon geplaatst) 

3. Algemeen email adres (Onder mobiel telefoon geplaatst) 

Onder de kop “hypotheek per leningdeel” 

1. Einde rentevast periode (Rentevast periode verplaatsen op aparte regel onder looptijd en 

daarachter dit veld geplaatst) 

2. Achter looptijd is het veld einddatum opgenomen 

Onder de kop “schadeverzekering per leningdeel” 

 Aantal schadevrije jaren bij autoverzekeringen 

 Indien dekking "Anders nl”, is ook de omschrijving meegenomen 

Bij zakelijke klanten (organisaties) 

 Bij zakelijke klanten (organisaties) staat alleen een leeg onderdeel "Personalia klant" 

o Naam 

o KvK nummer 

o Bezoekadres 

o Correspondentieadres 

o Zakelijk email adres 

o Algemeen email adres 

o Zakelijk telefoonnummer 

o Algemeen telefoonnummers 
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Geselecteerde jaar niet opgelicht wanneer je deze selecteert 
In het dossier, tabblad “financieel” werd in het overzicht niet juist weergegeven in welk jaar er 

gewerkt werd. Vanaf nu is het zo dat wanneer de gebruiker op een jaar tab klikt, deze ook oplicht 

zodat visueel duidelijk is dat u dat betreffende jaar aan het controleren bent. 

De werkwijze is nu als volgt: 

 Indien datum selectie jaar overschrijdend is -> geen tab opgelicht 

 Indien datum selectie binnen het jaar -> betreffende jaar tab opgelicht 

 Indien datum selectie alleen van -> geen tab opgelicht 

 Indien datum selectie alleen tot -> geen tab opgelicht 

 Indien geen datum geselecteerd -> huidige jaar tab opgelicht 

 

Dossier financieel factuur overzicht sortering aangepast 
In de module financieel is in het factuur overzicht de volgorde van de facturen aangepast. 

Voorheen werd in Faster Forward Elements in het factuuroverzicht het eerst opgevoerde 

factuur getoond en staan de laatst opgevoerde facturen op de laatste tabbladen. Dit is aanpast 

zodat de laatst opgevoerde factuur getoond wordt. Uiteraard blijft het wel mogelijk om op jaar te 

filteren. 
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Financieel 

Optie Btw code aanmaken bij invoeren boekingen vervallen 
Het is vanaf nu niet meer mogelijk om bij het “invoeren boekingen” scherm, bij het zoeken van de 

BTW code een nieuwe BTW code aan te maken. BTW Codes kunnen nu alleen nog aangemaakt 

worden via Financieel- Stamgegevens – Onderhoud BTW codes. 

 

Foutmelding bij ontbreken rekeningnummer bij “betaling 
onderweg” 
Wanneer er in het klantdossier onder een relatie bij het aanmaken van een mandaat geen 

rekening wordt toegevoegd, werd er een onduidelijke foutmelding getoond. Deze is nu 

aangepast en geeft netjes aan dat er een rekening gekozen dient te worden. 

 

Vragensysteem 

Facturabel maken van vraag middels workflow 
Er is een workflow toegevoegd die de keuze geeft om een vraag wel/niet facturabel te maken. 

Indien u interesse heeft in deze workflow kunt u dat kenbaar maken middels een e-mail naar 

support@fasterforward.nl 
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