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Cursusplanner Planbord 2.0 in finale fase
In nauwe samenwerking en overleg met onze Cursusplanner Planbord gebruikers
hebben de ChainWise programmeurs de logica & performance van deze
functionaliteit naar een ongekend level getild. Planbord 2.0 staat gereed om
te worden geïmplementeerd!
Nieuw in Planbord 2.0
• Middels drag & drop kan binnen een cursusdag met
modules, middeltypen en docenten in tijd worden
geschoven, de benodigde tijd worden verkleind of
verruimd.
• Een volledige cursusdag kan met drag & drop worden
verplaatst waarbij alle gekoppelde items (middelen
en docenten) mee verhuizen.
• In het voormalige ‘reeks cursusdagen’ scherm kan

dan wordt de planner geïnformeerd middels conflicten
en waarschuwingen.
• Daarnaast worden voortdurend controles uitgevoerd of
alles wat gewenst is om te plannen ook daadwerkelijk
gepland is: notificatie wanneer dit niet het geval is.
• Instelling mogelijk dat er actie
door de planner moet worden
ondernomen als er iets wordt

met drag & drop een andere docent of een ander

gepland of gewijzigd in een

middel op een (deel van) een cursusdag worden

planning: bijvoorbeeld bij het

geplaatst.

verschuiven van een cursusdag

• Bij het inrichten en verplaatsen van items wordt

naar een andere docent wordt

bij elke wijziging een controle uitgevoerd of er wel

automatisch een ‘notificatie’ aan-

genoeg items (middeltypen/middelen/docenten)

gemaakt zodat de vervallen docent

beschikbaar zijn. Mocht dit niet het geval zijn

kan worden geïnformeerd.

Meer weten over Planbord 2.0 en de implementatie hiervan?
Neem contact op met Richard Mast 06 15 24 1814 of richard@chainwise.nl

Nieuwe intuïtieve opzet
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Doelstelling: de werking van het

Welke inhoudelijke versie van het

continue op klantverzoek uitbreidingen

extranet/klantenportaal voor

dashboard wordt getoond is afhankelijk

realiseren, zijn er vele instellingen

ChainWise Cursusplanner nog gebruiks-

van de rechten die de gebruiker

op vele verschillende plekken in

vriendelijker maken. Het resultaat

heeft. Door optimaal overzicht

ChainWise die (onverwacht) invloed op

komt tot uiting in het vernieuwde

kan snel worden doorgeklikt naar

elkaar kunnen hebben.

Cursusplanner dashboard dat wordt

iedere gewenste Cursusplanner

getoond na het inloggen.

functionaliteit.

Dit geldt ook voor de communicatie
vanuit Cursusplanner. De verschillende
plekken waar instellingen staan,
alsmede de onderlinge afhankelijkheden
van die instellingen, maken het soms
lastig om te doorzien wanneer wat
wordt gestuurd en aan wie.
Om beter overzicht te krijgen in de
instellingen en de gevolgen daarvan
is een traject gestart waarbij wordt
gekeken hoe de huidige mogelijkheden
logischer te positioneren en te
benoemen. Ook vinden gesprekken
met klanten plaats om (aanvullende)
wensen te inventariseren.
Wij houden u op de hoogte.

Nieuwe functionaliteiten
Er zijn weer veel nieuwe
functionaliteiten beschikbaar!
Uitgewerkt in de ChainWise
Helpdeskportaal Releasenotes. Heeft u
nog geen toegang? Bel 074 249 04 30
en vraag naar ChainWise Support.

Highlights:
•

Extra factuurposten in
Cursusplanner kunnen eigen BTW en

•
Meer informatie?

•
•

Uitgebreide releasenotes worden geleverd bij een update naar deze nieuwe
dashboard versie en zijn tevens te vinden in het Cursusplanner Klantenportaal.
Heeft u nog geen inloggegevens voor het Cursusplanner Klantenportaal of wilt
u meer informatie? Bel 074 249 04 30 en vraag naar ChainWise Support.

grootboeknr. krijgen.
Workflow onder cursussoort vast te
leggen voor Cursusplanner.
BTW subtotalen mogelijk in facturen.
Verbeteringen in datum veld, vereenvoudigde en versnelde datum invoer

•

zoals ddmmyyyy, ddmmyy en ddmm.
Meerdere bijlagen mogelijk bij het
mailen van facturen.

Nieuwe modules & koppelingen
Om u een indruk te geven van de nieuwe mogelijkheden die in de afgelopen periode zijn
gerealiseerd hebben we in deze nieuwsbrief de belangrijkste functionele aanpassingen
en nieuwe mogelijkheden op een rij gezet.
Module documentgenerator

plekken in ChainWise de module, die

API’s & koppelingen

Een veel gehoorde klantenwens is dat

overigens kosteloos is, te kunnen bieden.

Voor Exact-online is een API gebouwd

men graag van Internet Explorer af

Wel is er tijd voor inrichting nodig.

waarbij tevens het factuurdocument

zou willen om documenten te kunnen

Sjablonen kunt u zelf opbouwen waarbij

doorgestuurd wordt aan Exact.

genereren. Daarnaast is het maken van

consultancy van ChainWise mogelijk is.

Daarnaast is een Twinfield API

documentsjablonen lastig omdat een

gebouwd waarvoor Wolters-Kluwer
een certificering heeft afgegeven.

dot bestand traag (wordt clientside

Module aanbetaling
bij opdracht

gegenereerd). Ook is het vinden van

Hiermee kunt u een of meerdere

ontwikkeld: Springest, Plusport,

de juiste vervangvelden soms lastig.

aanbetalingen bij een opdracht

Pontifex, Businesscom (inkoop),

factureren. De aanbetalingen worden

Business Monitor, Edu-dex en een

bij het genereren van de eindfactuur

Opito koppeling voor het toekennen

van de opdracht in mindering gebracht

van certificaten.

RTF bestand erg technisch is en een

Deze punten waren leidend voor
onze nieuwe documentgenerator
waarmee docx sjablonen kunnen
worden toegepast die opgemaakt

als credit regels.

kunnen worden in Word. Een docx

Met deze aanbetalingsfactuur wordt

bestand wordt serverside gegenereerd

een artikelregel aangemaakt waardoor

wat snel is en tevens inhoud dat

eventuele productleveringen niet

het bestand direct op de server kan

deels al aan een factuur worden

worden opgeslagen. Daarnaast is

gekoppeld.

op de plek waar het document kan
worden gegenereerd altijd een lijst
met vervangvelden beschikbaar die
tevens aangeven welke waarde er
ingevuld zou gaan worden indien een
vervangveld wordt gebruikt.

Bovendien zijn volgende koppelingen

De aanbetalingen kunnen, indien

Meer weten over onze nieuwe

gewenst, op een ander groot-

modules, API’s en koppelingen?

boeknummer in uw boekhouding

Bel 074 249 04 30 en vraag naar

worden weggeschreven. Deze aan-

ChainWise Support.

betalingen worden ook getoond
in omzet, omzetprognose en

De nieuwe documentgenerator is

marge totaal overzichten. In de

vanaf versie 8.3.2.0 beschikbaar voor

omzetprognose overzichten worden

Cursusplanner en facturatie. We

nog te crediteren aanbetalingen als

verwachten binnenkort ook op andere

negatieve geplande omzet getoond.

Helpdesk uitbreidingen
In de Helpdeskmodule zijn alle

‘applicatie’ en ‘modules’ hernoemd naar

datumvelden nu voorzien van tijden.

‘categorie’ en subcategorie’.

In de Helpdesk instellingen zijn nu

Met het rapport ‘contracturen overzicht’

supportwindows te definiëren en

in het management menu, kon al een

kunnen prioriteiten ook in uren en

overzicht worden opgehaald waarmee

minuten ingegeven worden. Daarmee

voor een bepaalde periode de inkomsten

wordt het mogelijk om fijnmaziger

uit (een) contract(en) vergeleken

deadlines te laten berekenen.

worden met (een) gekoppeld(e)

Daarnaast zijn in de Helpdesk de velden

(support)project. Deze rapportage is nu

zo aangepast dat hierbij alleen dát deel
van facturen worden meegerekend die
binnen de gekozen periode vallen.
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Op onze website vindt u het complete

E-factureren met ChainWise
Een elektronische factuur (e-factuur) is een
gestructureerd, digitaal bestand (XML) waarbij
alle gegevens altijd op een vaste plek in het
bestand staan en hun eigen betekenis hebben.
Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde
systeem elektronisch worden verwerkt in het
andere systeem. Handmatige verwerking is
daarmee verleden tijd.

programma. Wilt u deelnemen?
Neem contact op met een van onze
medewerkers.

Uw tip is goed voor
een diner voor 2
Om onze vele gewaardeerde klanten
het beste van het beste te kunnen
bieden, zijn wij voortdurend op zoek
naar talent. Kent u iemand in uw
familie-, vrienden-, of kennissenkring
die voldoet aan de onderstaande
eisen en op zoek is naar een nieuwe,
uitdagende werkomgeving? Attendeer

ChainWise biedt vanaf versie 8.3.2.0

voor het elektronisch uitwisselen

hem of haar op TheWiseCompany.nl

de mogelijkheid om voor verkoop-

van bedrijfsdocumenten. Steeds

Direct even bellen met Egbert

facturen e-facturen te genereren, te

meer landen, waaronder Nederland,

Horsselenberg 06 53 53 05 78 mag

versturen en klaar te zetten in het

maken gebruik van UBL. ChainWise

natuurlijk ook!

klantenportaal. Het digitale bestand

heeft als softwareontwikkelaar en

wordt opgemaakt aan de hand

-leverancier met succes

Wij zoeken programmeurs:

van een UBL standaard. Daarnaast

de UBL Ketentest

C# - Angular - ASP.NET

bieden wij functionaliteiten om

doorlopen en

MVC - Classic ASP - Entity

e-facturen in UBL 2.1 formaat te

mag daardoor

Framework - SQL Server

kunnen importeren als inkoop-

het officiële

factuur in uw ChainWise.

UBL logo
voeren.

UBL (Universal Business Language) is
een internationale- en XML-standaard

Like ChainWise
ChainWise is continue bezig haar
online aanwezigheid te versterken.

Meer weten over E-facturatie met ChainWise?
Neem contact op met Egbert Horsselenberg
06 53 53 0578 of egbert@chainwise.nl

Volg ons, Like ons en/of deel ons.
Uw support wordt zeer gewaardeerd!

