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Nieuwe functionaliteiten
Dashboard
Er is een nieuwe Dashboard pagina toegevoegd, waarin u via duidelijke grafieken een goed
overzicht heeft van de huidige stand van zaken.

Nieuwe medewerker velden
Bij de medewerker kunt u nu een standaard predicaatcode instellen. Wanneer u daarna in het Start
Taak venster een contactpersoon kiest, zal de ingestelde predicaatcode automatisch worden
geselecteerd.
Ook kunt u nu een Backoffice ID veld vullen met de medewerker code waaronder deze in de
backoffice applicatie bekend is. Hiermee kunnen de medewerkers beter gesynchroniseerd worden,
zoals bijvoorbeeld het instellen van de medeweker als relatiebeheerder bij een relatie.
Extra ouderdom totaal kolom
Wanneer er facturen zijn waarvan de factuur- en/of vervaldatum in de toekomst ligt, dan hebben
deze een negatieve ouderdom (< 0 dagen). Deze factuurbedragen kwamen dan niet voor in de
bestaande ouderdom totaal kolommen (vanaf 0 dagen), waardoor visueel het totaalbedrag van die
kolommen niet overheen kwam met het totale openstaande bedrag. Om die reden is er nu een
extra “< 0 Dagen” ouderdom totaal kolom toegevoegd.
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Verbeteringen in het gebruiksgemak
Indicatie aanwezige debiteur notitie
Wanneer u bij een debiteur een notitie heeft ingevoerd, zal dit nu duidelijk herkenbaar zijn via een
groene badge (met aantal) op de notitie knop.
Indicatie aanwezige synchronisatie problemen
Wanneer er tijdens de synchronisatie problemen zijn ondervonden, zal dit nu duidelijk kenbaar
worden gemaakt. Allereerst zal er een rode badge op de instellingen knop zichtbaar worden.
Daarnaast zal in de instellingen pagina, onder de menu optie “Synchronisatie logboek”, een
informatieve tekst zichtbaar worden met het aantal fouten en/of waarschuwingen.
Indicatie aanwezige bijlagen bij openstaande posten
In de debiteurenkaart wordt nu bij een openstaande post het aantal gekoppelde bijlagen getoond
via een groene badge op de bijlage knop.
Zoekvensters voor debiteuren en contactpersonen in synchronisatie logboek
Wanneer u in het synchronisatie logboek een debiteur en/of contactpersoon moet kiezen om een
probleem op te lossen, dan gebeurt dit nu via een zoekvenster i.p.v. een dropdown keuzelijst.
Datum/tijd stempel bij notitie en vrije velden
Bij notitie en vrije velden is nu een datum/tijd stempel toegevoegd, waarmee u met een druk op de
knop de gebruikersnaam, datum en tijd kunt toevoegen.
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Datum keuze venster bij datum velden
Bij een datum veld is nu een knop toegevoegd, waarmee een datum keuze venster wordt geopend
waarin u de gewenste datum kunt kiezen.
Notitievelden voor kopiefactuur en rekeningoverzicht activiteiten
De activiteiten voor kopiefactuur en rekeningoverzicht worden nu standaard voorzien van een vrij
veld voor invoer van notities.
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Opgeloste functionele fouten
Traagheid openen helptekst
In sommige gevallen kon het openen van een helptekst te lang duren.
Hyperlink debiteur werkt soms niet
In een dossier werkte de hyperlink om een debiteur te openen soms niet meer nadat u andere
tabbladen had geopend.
Correcte taalkeuze in login pagina
Wanneer in de systeeminstellingen van DebMan4U was ingesteld dat de Engelse taal moest
worden gebruikt, dan werd toch altijd de Nederlandse taal gekozen. Dit is gecorrigeerd. Nu wordt
alleen afgeweken van de systeeminstellingen indien de ingelogde gebruiker een andere taal had
gekozen.
Bijwerken van dossiers leidde soms tot meerdere actieve dossiers
Wanneer er meerdere afgehandelde dossiers, met een nog openstaande post, aanwezig waren dan
kon het gebeuren dat er meer dan één dossier actief werd gezet tijdens het bijwerken (via een
taak).
Waarden vrije velden relaties werden afgekapt op 20 tekens
Bij de synchronisatie van relaties kunt u tot drie vrije velden meegeven. De waarden van deze vrije
velden werden afgekapt op 20 tekens, terwijl er 500 tekens mogelijk zijn.
Filter instellingen openstaande posten werden niet onthouden
In de debiteurenkaart kunt u twee filter instellingen bepalen voor het al dan niet tonen van vervallen
en/of openstaande posten. Deze werden niet onthouden bij het openen van een andere
debiteurenkaart.
Handmatig toegevoegde activiteiten werden op niet actief gezet
Wanneer via een taak een traject activiteit op actief wordt gezet, dan werden ten onrechte alle
handmatig toegevoegde activiteiten in datzelfde dossier op niet actief gezet.
Foutmelding synchronisatie bij ontbreken importeer views
In de administratie instellingen kunt u bepalen welke gegevens u wilt synchroniseren door één of
meerdere importeer views op te geven. Niet alle views zijn verplicht. Bij het niet opgeven van een of
meerdere optionele views volgde ten onrechte een foutmelding tijdens de synchronisatie.
Zoeken op waarden met speciale tekens gaf foutmelding
Wanneer u in een zoek tekst een speciaal teken gebruikte, zoals bijvoorbeeld een dubbele punt,
dan kon dat leiden tot een foutmelding.
Overslaan traject activiteit bij aantal dagen vervallen werkte niet goed
De mogelijkheid om een traject activiteit te laten overslaan wanneer de factuur een bepaald aantal
dagen was vervallen werkte niet altijd goed.
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