
Alle rechten voorbehouden aan ChainWise 
Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van ChainWise 
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1 Beschikbare modules 
Het onderstaande overzicht bestaat uit de volledige lijst van beschikbare ChainWise modules. 

Per module is een korte omschrijving weergegeven waarvoor de module benodigd is.  
Enkele modules zijn klantspecifiek en in grijs weergegeven (niet door/voor andere klanten 
geschikt). Afhankelijk van uw installatie zijn er in ChainWise al veel modules standaard 
geïnstalleerd. 

 

Module Modulenaam Aanvullende informatie 
1 Basis Basis module, is altijd benodigd 
2 Uren en Projecten Bevat projectadministratie en urenregistratie. Houdt ook in: werkcodes, tarieven 

e.d. Standaardmodule voor PBM versie 
3 Relaties Bevat beheer van organisaties, contactpersonen, acquisitieacties, 

klantcategorieën. Standaardmodule voor PBM versie. 
4 Offertes en Opdrachten Bevat beheer van offertes en opdrachten en offertetypes. Offertetypes zijn een 

soort 'sjablonen' voor offertes. Standaardmodule voor PBM versie. 
5 Producten en Contracten Bevat beheer van Producten, Contracten en Productleveringen. 

 Producten kunnen eenmalig of herhalend zijn. Een eenmalig product dat aan een 
klant geleverd wordt is opgeslagen in een productlevering, een herhalend product 
dat aan een klant geleverd wordt is een contract. Standaardmodule voor PBM 
versie. 

6 Facturatie Bevat verkoopfacturen en beheer van grootboekrekeningen, btw-tarieven. 
Standaardmodule voor PBM versie. 

7 Inkoopfacturen Bevat inkoopfacturen en beheer van inkoopproducten en inkoop categorieën. 
Mogelijkheden tot koppelen inkoopfactuurregels aan onderdelen binnen ChainWise 
Optionele module.  

8 NieuwsBulletin Mogelijkheid om via beheer nieuwsitems in te voeren die op de startpagina 
getoond worden. Standaardmodule voor PBM versie. 

9 Kennisbank Mogelijkheid om in verschillende categorieën (en eventueel subcategorieën) 
informatie/artikelen/tips op te slaan. Standaardmodule voor PBM versie. 

10 HandigeLinks Mogelijkheid om lijst van handige links (in verschillende categorieën) op te slaan. 
Standaardmodule voor PBM versie. 

11 Smoelenboek Mogelijkheid om (beperkte) gegevens van werknemers/gebruikers te raadplegen. 
Standaardmodule voor PBM versie. 

12 Extranet Mogelijkheid om klanten toegang te bieden tot aan hun gerelateerde informatie in 
ChainWise via een aparte extranet login en toegekende rollen. 
Optionele module. 

13 Interne zaken Mogelijkheid om via beheer artikelen in diverse categorieën onder interne zaken 
onder te brengen. Denk hierbij aan instructies voor beveiliging, ziek melden, 
urenregistratie, verlof aanvragen e.d. 

14 Excel component Excel output waarmee lijsten kunnen worden geëxporteerd. Met die lijsten zijn 
eigen rapportages te maken waarvoor sjablonen kunnen worden gemaakt. 
Optionele module 

15 BitMailer koppeling t.b.v. versturen acquisitie acties (mailings) aan klanten via BitMailer. Er kunnen 
selecties worden gemaakt a.d.h.v. gegevens van organisaties en contactpersonen 
waaraan bepaalde informatie kan worden verstuurd via BitMailer. Optionele 
module 

16 Outlook knoppen Mogelijkheid om vanuit ChainWise gegevens van contactpersonen en taken te 
exporteren naar Outlook. Bij een contactpersoon kan op een knopje gedrukt 
worden om deze te exporteren als 'contact' naar outlook. Bij een taak kan op een 
knopje gedrukt worden om deze te exporteren als 'taak' naar outlook of als 
'afspraak' naar outlook. 
Tevens mogelijkheid om extra functionaliteit in outlook te installeren waarmee een 
mailtje in outlook (compleet met bijlagen) in ChainWise opgeslagen kan worden als 
taak, notitie of nieuwe call of aanvulling van call. 
Optionele module. 
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17 Groepen Een verzameling van BU's is als een groep (extra laag) te definiëren. Voor vele 
items is aan te geven welke groep rechten heeft. 
Optionele module 

18 Verzuim klantspecifiek 
19 BusinessUnits Profit/loss per bedrijf (meerdere bedrijven vastleggen in ChainWise) 

Mogelijkheid om verschillende businessunits te definiëren. Hiermee kan men 
projecten, contracten, facturen e.d. aan een businessunit koppelen. 
 Er kan per businessunit een aparte export en nummeringsreeks voor de facturatie 
gebruikt worden, zodat per businessunit een aparte financiële administratie 
bediend kan worden. 
 Tevens kan (optioneel) per businessunit een eigen debiteurnummer aan een 
relatie gekoppeld worden. 
 Gerelateerd aan de businessunits module is module 47 Intern doorbelasten, 
hiermee kun je ook facturen maken om werkzaamheden onderling aan elkaar door 
te belasten. 
 Optionele module. 

20 Eenvoudige 
urenregistratie 

Klantspecifiek 
Mogelijkheid om via een heel simpel scherm na het afronden van een activiteit een 
urenboeking te doen. Specifiek voor Reklatekst gebouwd. 
Optionele module. 

21 Weekinvoer Mogelijkheid om urenboekingen in 1 scherm voor een hele week in te voeren. 
Hierbij kunnen alleen aantallen uren en geen van-tot tijden bij de urenboekingen 
ingevoerd worden. Optionele module. 

22 Workflow Mogelijkheid om workflows met stappen te definiëren. Vervolgens kan men zo'n 
workflow toepassen op bijvoorbeeld een project of een productlevering. Er worden 
dan taken aangemaakt volgens de gedefinieerde stappen van de workflow. Er is 
onderlinge afhankelijkheid bij taken mogelijk en er kan (additioneel onderdeel) een 
gantt-chart getoond worden. Optionele module. 

23 Transport Mogelijkheid om transporten en deeltransporten te definiëren. Hierbij kan 
aangegeven worden wat begin en eindlocaties zijn, wat opgehaald en geleverd 
moet worden. 
 In combinatie met module 83 Extra adressen waarin de adressen die gekozen 
worden bij de begin en eindlocaties gedefinieerd kunnen worden. 
Optionele module. 
Klantspecifiek 

24 Charts Grafieken bij rapportages onder management (gratis module) 
25 Modelbeheer Klantspecifiek 

26 Inkooprealisatie Mogelijkheid om bij verkoopobjecten (projecten, productleveringen etc.) 
inkooprealisatie te definiëren. Term was voorheen 'materiaalverbruik', wordt 
gebruikt om de inkoopkant van het proces in de realisatie fase te registreren. 
Optionele module. 

27 Wegter Maatwerk Klantspecifiek 
28 Prescan Klantspecifiek 
29 Inkoopcontracten Mogelijkheid om inkoopcontracten te definiëren voor bijvoorbeeld mobiele 

telefoons, lease auto’s, etc. Via mail waarschuwt het systeem enige tijd voordat 
zo'n contract verloopt zodat er gekeken kan worden of men wil overstappen of 
doorgaan. Optionele module. 

30 Inkoopoffertes Mogelijkheid om bij (verkoop) offerteposten zgn. 'inkoopposten' te definiëren. Deze 
inkoopposten kunnen vervolgens per leverancier verzameld worden op een 
inkooporder die naar de leverancier gestuurd wordt. O.b.v. inkoopposten kunnen 
taken en inkooprealisatie aangemaakt worden als de offerte op gewonnen wordt 
gezet. Optionele module. 

31 Bellen vanuit ChainWise Mogelijkheid om via een koppeling met een (Avaya of Compass) telefooncentrale 
vanuit ChainWise op een linkje te klikken en dan automatisch een telefoonnummer 
te bellen via de telefoon. Optionele module. (evt. extra merken toe te voegen aan 
de module als maatwerk) 
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32 SMSen vanuit ChainWise Deze functionaliteit maakt het mogelijk een contactpersoon of cursist direct een 
SMS bericht te sturen. Deze functionaliteit is exclusief de abonnementen voor de 
sms-dienst. Desgewenst kan er functionaliteit worden geïmplementeerd waarmee 
cursisten op een vaste tijd voorafgaande aan de cursus een bericht ontvangen. 
Optionele module 

33 PostcodeCheck Mogelijkheid om bij het invoeren van adressen bij relaties o.b.v. een postcode en 
een huisnummer automatisch het gehele adres op te halen. Hiervoor moet wel een 
account en een tegoed ingekocht zijn bij de postcode check provider. 
Optionele module. 

34 TariefFactoren Mogelijkheid om op basis van het tijdstip van de urenboeking (qua tijd EN qua dag) 
een extra factor op het tarief te zetten. Op deze manier kan men bijvoorbeeld 
urenboekingen op werkdagen na 18.00 een factor 1.5 meer laten kosten en 
urenboekingen in het weekend een factor 2 meer laten kosten dan het standaard 
tarief. Optionele module. 

35 Uitgebreide factuurregels Mogelijkheid om in de omschrijving-definitie van factuurregels ook invoegvelden te 
gebruiken. Deze worden dan ingevuld bij het genereren van het factuurdocument 
met aan de factuurregel gerelateerde informatie (van bijvoorbeeld het project, de 
productlevering, het contract, de offerte). Optionele module 

36 documenten inbox Deze module biedt de mogelijkheid om binnengekomen documenten (via scanner, 
fax, etc.) in een algemene inbox op te slaan en vervolgens binnen ChainWise te 
koppelen aan bijvoorbeeld een relatie of verkoopobject. Optionele module. 

37 Google Maps Mogelijkheid om bij adresgegevens (bij een relatie) een linkje naar Google Maps te 
tonen (voor locatie en voor navigatie/routebeschrijving). Optionele module 

38 Contracttypes Mogelijkheid om via contracttypes afwijkende tarieven voor werkcodes te 
definiëren. Op het moment dat een nieuwe organisatie wordt aangemaakt met een 
contracttype, dan worden o.b.v. het contracttype klanttarieven aangemaakt voor de 
klant. Optionele module. 

39 Project Planning Klantspecifiek 

40 Intern doorbelasten uren Mogelijkheid om tussen verschillende businessunits uren intern door te belasten. 
Vindt plaats als werknemer van Businessunit A uren boekt op project van 
Businessunit B. Alleen in combinatie met module 22 BusinessUnits. 
Optionele module.  

41 Wizard ManagementInfo Mogelijkheid om op maat voor klanten management rapportages te definiëren. Er 
wordt een query gedefinieerd, welke filtermogelijkheden er zijn en een sjabloon 
voor de Excel output. Kan zonder module 16 Excel component, maar is dan 
beperkt tot platte HTML output. Optionele module 

42 WBSO overzichten Ten behoeve van de WBSO rapportages is een door accountant en belastingdienst 
goedgekeurd rapport beschikbaar (inclusief beheermodule) waarmee per 
werknemer per maand een urenstaat met de gemaakte uren voor WBSO en 
ziekteverzuim gemaakt kan worden. Dit WBSO overzicht maakt het makkelijk om 
voor een bepaalde periode deze informatie uit te draaien. Optionele module. 

43 Cursusplanner Mogelijkheid om cursussen te plannen, cursisten in te schrijven, etc.  
Optionele module. 

44 Weekplanning ChainWise kent geavanceerde en overzichtelijke planningsmogelijkheden. Zo is er 
de module weekplanner. Eenvoudig resources plannen en inzichtelijke capaciteit 
per week. Op basis van planning, allocatie, resources en budget direct inzicht in 
beschikbare capaciteit. Boeken van uren op basis van weekoverzichten. Direct 
inzicht in resources en capaciteit met eenvoudige resource overzichten. Optionele 
module 

45 Perc Voltooid Controle controle op geboekte en verwachte uren van een taak 
46 BitShop koppeling koppeling met de verkoop webshop van BitWise 
47 Automatische planning Een van de mogelijke plan mogelijkheden binnen ChainWise. Op basis van 

ingevoerde begin en einddatum bij een taak en koppeling aan een werknemer of 
afdeling waarbij werknemer wordt gekoppeld, wordt automatisch de planning 
opgemaakt. De planning is inzichtelijk voor projectleiders (alles wat is gepland) en 
urenschrijvers (alleen taken voor de ingelogde urenschrijver). Optionele module. 

48 On-Time koppeling Koppeling met On-time ticket systeem, slaat id van On-time ticket op in taak. 
Gebouwd voor specifieke klant. Optionele module. 
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49 Afwijkende uren 
factureren 

Mogelijkheid om vanuit urenregistratie bij factureren o.b.v. nacalculatie, een 
afwijkend aantal uren dan het aantal geboekte uren bij een urenboeking op te 
slaan. In diverse overzichten wordt een uren boekwaarde en financiële 
boekwaarde bijgehouden. Optionele module. 

50 Serverside documenten 
genereren 

Mogelijkheid om m.b.v. rtf sjablonen serverside (i.p.v. met dot-sjablonen clientside) 
documenten te genereren. Optionele module. 

51 Bulk facturen genereren Mogelijkheid om in bulk factuurdocumenten te genereren (indien RTF sjabloon 
beschikbaar is) en indien gewenst (in bulk) te mailen. Deze documenten worden in 
.rtf formaat op de server opgeslagen. Optionele module 

52 Marge management Mogelijkheid om bij offertes en productleveringen de marge van inkoop t.o.v. 
verkoop in te geven / te berekenen. 
ChainWise biedt de mogelijkheid tot verregaande integratie met webshops. Een 
belangrijke stuurparameter is het sturen op marge. Dit heeft in ChainWise 
geresulteerd in het inzichtelijk maken van marge op productleveringen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de inkoop en verkoopprijs en de margepercentages. 
Ook creditfacturen worden in de margeoverzichten verwerkt. De module bevat een 
marge-monitor per gebruiker op de startpagina en daarnaast in de management 
overzichten een overzicht van de marge per medewerker en de gehele organisatie, 
voor wat betreft de productleveringen. Optionele module 

53 Password administratie Mogelijkheid om af te dwingen dat gebruikers hun passwords wijzigen en niet 
hetzelfde password opnieuw gebruiken. 
Standaard module. 

54 Import Betaaldstatus 
verkoopfacturen 

Mogelijkheid om een export bestand uit Exact in te lezen en zo de betaald status 
van verkoopfacturen te updaten. Optionele module 

55 Facturatieschema Mogelijkheid om vooruit voor projecten (met name fixed price) en 
productleveringen een factuurschema (met bedragen en datums) te definiëren. 
Op basis daarvan wordt ook een omzetprognose overzicht aangeboden. 
Optionele module. 

56 Cursistinlog 
 

57 Splitsen projecten Splitsen van projecten in fixed price/nacalculatie deelprojecten die hangen onder 
een hoofdproject waarin de deelprojecten opgesomd worden weergegeven (bij 
gewonnen zetten offerte). Deze module wordt bij afname offertes/opdrachten 
(Module 4) gratis aangeboden indien gewenst. 

58 Loggen van aanmelden Mogelijkheid om inloggen van gebruikers in ChainWise vast te leggen in een 
overzicht. Optionele module. 

59 Loggen van pagina-
aanroepen 

Mogelijkheid om in te laten stellen voor welke pagina alle acties die worden 
uitgevoerd op die pagina te loggen. Dit wordt vastgelegd in een overzicht. 
Optionele module 

60 Volmacht bij Verzuim Klantspecifiek 
61 Salesmonitor Rapportages waarbij ingezien kan worden hoe accountmanagement zijn werk doet 

a.d.h.v. ingevoerde notities en wat de resultaten van acquisities zijn: 
 - Campagne overzicht 
 - overzicht belacties 
 - overzicht bezoeken 
Optionele module. 

62 UWV en ING rapportages Klantspecifiek 
63 EDI koppeling koppeling Searchdog en Onetrail waarbij inkoopkosten ingezien kunnen worden, 

opdrachten kunnen worden ingevoerd/opgestuurd etc. Optionele module. 
64 Automatisch pdf 

genereren 
Mogelijkheid om automatisch PDF bestanden te genereren wanneer in CW 
documenten gegenereerd worden (b.v. facturen). Nieuwe gegenereerde 
documenten (.doc, .docx of .rtf) worden automatisch herkend,  pdf gegenereerd en 
het .pdf bestand naast de oorspronkelijke documenten gezet. Optionele module. 

65 CMMI Module Mogelijkheid om volgens CMMI richtlijnen taken toe te wijzen en in te plannen. 
Optionele module 
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66 Afwijkend debiteurnummer indien een klant een opdracht geeft en de factuur moet worden voldaan door een 
andere klant (ander debiteurnr.) dan kan met deze module dat worden ingesteld. 
Omzet wordt geplaatst op de 'afwijkende debiteur'. Optionele module. 

67 Extranet aanmeldscherm 
 

68 VerplaatsenCursist Mogelijkheid om een inschrijving van een cursus naar een andere cursus te 
verplaatsen met wel/nee behoud van eventueel gekoppelde factuur. Optionele 
module. 

69 ETC Module Mogelijkheid om bij het boeken van uren op een taak het aantal uren ETC 
(Estimated to Complete) in te vullen. Vervolgens wordt een controle uitgevoerd op 
dit ingevoerde aantal uren ETC en het percentage voltooid vs. geplande uren. 
Let op: kan NIET samen met module 53. Perc. voltooid controle 
Optionele module. 

70 Risico Management Risico inventarisatie voor projecten. Optionele module. 

71 Extra valuta weergeven Mogelijkheid om bij offerteposten en producten een extra valuta weer te geven. 
Gebouwd voor specifieke klant. 
Optionele module. 

72 Call Management Helpdesk module (zie handleiding op www.chainwise.nl/help). Optionele module 

73 AcceptEmail export 
 

74 Extra adressen Extra adressen vast te leggen onder relaties (extra tab 'adressen'). Optionele 
module. 

75 Controle Inkoopfacturen Controle op inkoopfactuur uit te zetten aan een medewerker die akkoord dient te 
geven (of dient af te keuren) via mail/koppeling ChainWise. Optionele module. 

76 UWV OTP koppeling Klantspecifiek 
77 Omzetprognose 

nacalculatie projecten 
Mogelijkheid om bij nacalculatie projecten aan te geven dat ze periodiek 
gefactureerd moeten worden. Op basis van de geplande taken bij het project en de 
gebudgetteerde uren worden deze dan in de omzetprognose meegenomen. 
Optionele module 

78 Meterstand Mogelijkheid om meterstanden in te lezen en te registreren bij klanten / contracten. 
Op basis hiervan eindafrekeningen en voorschot berekeningen doen. 
Specifiek voor warmteleverancier gebouwd. 
Optionele module. 

79 Uitnodigen cursisten via 
mail 

 

80 Management Dashboard Deze module biedt onder Management een Management Dashboard pagina met 4 
verschillende panels waar naar eigen keuze (van de gebruiker) grafieken met 
diverse informatie uit ChainWise getoond kan worden. Optionele module. 

81 Documentenbeheer 
cursusplanner 

 

82 Geavanceerde Resource 
Planning 

 

83 HashedPasswords Deze module zorgt er voor dat wachtwoorden (van intranet en extranet gebruikers) 
gehashed opgeslagen worden in de database en dus niet te lezen zijn  
Standaard module 

84 Encrypted fields specifieke velden encrypten (klantspecifiek in te richten) 
85 Online betalen 

 

86 BusinessUnit filter in 
extranet 

 

87 Externe bestelpagina 
 

88 Eigen Regie klantspecifiek 
89 Clusters bij 

dochterbedrijven 
In kunnen stellen welke dochterrelaties door hoofdrelatie beheerd mogen worden. 
Optionele module 

90 Diploma n.a.v. 
Cursussoort 

diploma op cursussoort (cursusplanner). Optionele module 

http://www.chainwise.nl/help
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91 CPL Competenties bij 
docenten 

Competenties bij docenten (cursusplanner). Optionele module 

92 Data Import Met de data import tool kunt u organisaties, contactpersonen en cursisten zelf in 
ChainWise importeren. Optionele module 

93 Active Health klantspecifiek 
94 Telecom Aparte module om binnen contracten de gegevens van telefoonabonnementen 

vast te leggen. Hierbij is het mogelijk om organisaties tegoeden op te laten bouwen 
en deze te laten gebruiken als betaalmiddel. Optionele module. 

95 Voorraad Voorraad module om eigen voorraad bij te houden/beheren. Optionele module. 
96 CPL Webtrajecten Op cursussoortniveau is nu aan te geven welke diverse trajecten een cursussoort 

kan inhouden. Bij het aanmaken van een cursus kan voor een specifiek webtraject 
worden gekozen. Optionele module. 

97 Suites Hiermee kunnen Suites en bijbehorende suiteversies gedefinieerd worden. 
Eenmalige producten worden gekoppeld (n-n) aan Suiteversies. 
In Offerteposten (eenmalig) kan een suiteversie aangegeven worden. 
In Productleveringen kan een suiteversie aangegeven worden. 
Hiermee kan men lijsten van salesmogelijkheden (producten die horen bij de 
huidige suiteversie van een klant maar nog niet aan de klant geleverd zijn) 
opstellen. Nieuw overzicht Salesmogelijkheden (onder offertebeheer). 
Optionele module. 

98 StandaardProducten Hiermee kan men bij eenmalige producten, offerteposten (eenmalige producten) 
en productleveringen aangeven of het een standaardproduct (ja/nee) betreft. 
Bij offerteposten en productleveringen kan men als geen standaardproduct is, een 
veld met maatwerkomschrijving invullen. 
Optionele module. 

99 Meertaligheid Extranet Meertaligheid, zelf talen en vertalingen te definiëren. Alleen voor cursusplanner 
module. Optionele module. 

100 Actiekorting Bij een cursussoort kan de gebruiker aangeven dat voor een aangegeven periode 
een korting geldt wanneer een cursist inschrijft voor een cursus van deze 
cursussoort. Optionele module. 

101 Reisuur vergoeding Aan de hand van staffels kan verlof worden bepaald wanneer een gebruiker meer 
uren maakt dan de verwachte uren. Klantspecifiek, optionele module. 

102 Wizard ManagementInfo 
Multi 

Aan de hand van deze wizard is het mogelijk om maximaal 6 queries op te geven 
en daarvoor 1 speedgen output te genereren op basis van een voorgedefinieerd 
sjabloon. Optionele module. 

103 NotitieTypes notitietypes vast kunnen leggen en aan de hand van gekozen notitietype 
voorgedefinieerde tekst plaatsen (eventueel met velden uit ChainWise, maar deze 
dienen op maat geconfigureerd te worden). Optionele module. 

104 Product import Klant heeft de mogelijkheid om volgens een Excel format zelf producten in te 
lezen. Optionele module 

105 Urencontrole per afdeling Extra stap binnen het validatieproces waarbij een gebruiker met controle rechten 
de uren van 1 of meerdere afdelingen kan controleren voordat de uren 
daadwerkelijk worden gevalideerd. Optionele module. 

106 Ziektewet klantspecifiek 
107 WGA/ERD klantspecifiek 
108 Toekennen 

compensatieuren 
Automatische berekening compensatie uren a.d.h.v. ingegeven 
compensatiefactoren voor uren op zaterdag, zondag en/of feestdagen rekening 
houdend met reisuren (een werkcode) en eigen reistijd. Denk hierbij aan instelling 
141. Geen rekening houdend met uren buiten werktijd op normale werkdagen. 
Optionele module. 

109 CRM Webservice Voor gebruik CRM app 
110 Urenboeking Webservice Voor gebruik uren app 
111 Bulkverwerking 

 

112 Reserveringen bij 
Cursusplanner 
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113 Sales Funnel 
 

114 VVCR RU Codes klantspecifiek 
115 Factuur voorstel 

 

116 algemene download map 
extranet 

 

117 Ontdubbelen 
contactpersonen 

Waarschuwing krijgen indien een contactpersoon wordt ingevoerd waar al een 
contactpersoon van is. D.m.v. instellingen kan bepaald worden welke controles 
uitgevoerd worden (bijv. zelfde mailadres). Tevens mogelijk om bij dubbele 
contactpersonen een daarvan inactief te zetten en alle gekoppelde items van die 
persoon om te zetten naar de actief  blijvende contactpersoon. Optionele module. 

118 Automatisch 
urenboekingen docenten 

 

119 SamengesteldeProducten Producten die bestaan uit meerdere (deel)producten kunnen samenstellen, 
offreren. Optionele module.  

120 SamengesteldeContracten 
 

121 Koppeling Topdesk klantspecifiek 
122 Verbruiksmanager energiebedrijven module 
123 SecureInfo Passwordmanager waarbij per relatie wachtwoorden opgeslagen kunnen worden 
124 Gantt Charts Gantt charts gebruiken voor taken (overzicht zoals MS project) 
125 Staffelprijzen Prijzen voor producten en contracten vastleggen waarbij per reeks aantallen 

afwijkende prijzen gelden. Ook mogelijkheid om hiermee klantspecifieke 
afwijkende prijzen vast te leggen voor producten 

126 Kopieren Jaarcontracten 
 

127 PrijsVastzetten 
 

128 Automatisch contract bij 
product 

Indien product wordt geplaatst in offerte dan wordt tevens een contract in offerte 
geplaatst dat hoort bij dat product. Optionele module 

129 Contract prijs o.b.v. 
supportpercentage 

Prijs van contract dat een waarde heeft van een percentage van de productprijs. 
Optionele module. 

130 CPL Blokken 
 

131 Boekingsgroepen klantspecifiek 
132 ContractSoorten klantspecifiek 
133 Servicenummers Telecom module voor telecom leveranciers. Optionele module. 
134 BTW tarief per werkcode BTW tarief in te geven per werkcode 

135 Medische inbox klantspecifiek 
136 Mailplus API koppeling met mailtool 'mailplus' 
137 Hoofdcontracten Hoofd/deelcontracten 

138 UrenMatrix klantspecifiek 
139 Genereer 

kostenspecificaties 
Hiermee is het mogelijk om bij verbruik en/of servicenummers specificaties (in de 
vorm van Excel bestanden) te genereren 

140 RepX-ODT document 
generator 

documentgenerator (wordt nog aan ontwikkeld) 

141 G4S klantspecifiek 
142 Cursusafspraken bij 

organisatie 

 

143 Volgorde / Zichtbaarheid 
bepaling 

klantspecifiek 
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144 Uitgebreide PO nummers 
CPL 

 

145 2-staps verificatie Inloggen in ChainWise waarbij per mail en/of sms tevens een code wordt gestuurd 
die nodig is als tweede verificatie om in te loggen in ChainWise. Dit is voor internet 
en intranet (klantportaal) in te stellen. Optionele module. 

146 CPL Prijsindexering 
cursussoorten 

 

147 Velco App klantspecifiek 
148 CPL Digitale certificering Diploma automatisch digitaal toesturen aan cursist na aanmaken hiervan. 

149 Re-On koppeling klantspecifiek 
150 Planbord Planbord met drag & drop en mogelijke koppeling met outook agenda. Reeksen 

zijn mogelijk en er wordt rekening gehouden met feestdagen en gepland verlof. 
Optionele module. 

151 Kostenplaatsen bij 
Afdelingen 

Kostenplaatsen bij afdelingen vast te leggen 

152 Boekperiode bij Facturen Bij facturen boekperiode vast kunnen leggen 
153 Diplomamanager Diplomamanager voor cursusplanner. Combinatie van modules zorgt voor een 

diploma. Op een hoofdmodule is max. 1 diploma mogelijk. Optionele module. 
154 Aanwezigheidsregistratie Op tablet registratie van aanwezigen bij cursus vast kunnen leggen. Optionele 

module. 

155 Uitgebreide evaluaties Voor cursusplanner evaluatieverzoek versturen aan cursisten na de cursus. Cursist 
ontvangt een inloglink om evaluatie te vullen. Gegevens in ChainWise opgeslagen. 
Optionele module bij cursusplanner. 

156 abonneren op klantmap 
extranet 

Per klant in klantportaal een map beschikbaar maken waarop een klant zich kan 
abonneren en zo bij toevoegen van een bestand een bericht kan ontvangen dat er 
nieuwe informatie beschikbaar is. Optionele module. 

157 CPL_Opleiders Opleiders module (afwijkende werking ChainWise cursusplanner, niet in 
combinatie met normale cursusplanner te gebruiken) 

158 CPL Doorlopende 
cursussen 

Mogelijk maken dat er doorlopende cursussen worden aangemaakt. Optionele 
module  

159 Intern doorbelasten 
inkoopfacturen 

Mogelijk maken van Intern doorbelasten inkoopfacturen. Optionele module. 

160 Geavanceerde Resource 
Planning met inkoop en 
voorraad 

Inkoop mogelijk maken voor cursusplanner. Optionele module. 

161 Visitour koppeling Koppeling met Visitour (Leverancier FLS) voor plannen taken in Visitour. Optionele 
module. 

162 Participanten bij Relaties Participanten vastleggen bij relaties (om werkgroepen te kunnen creëren). 
Optionele module. 

163 Plan dashboard t.b.v. 
Visitour koppeling (Velco) 

klantspecifiek 

164 Document koppeling 
extranet 

Extranet koppeling met documenten beveiligd, met name voor klanten met 
intranet/extranet op verschillende servers (gescheiden intern/extern).  

165 CPL Kostendragers Kostendragers bij cursussoort voor export naar boekhoudpakket. 

166 CPL Docent zelf inplannen 
op cursus 

Mogelijkheid dat docent zich inschrijft op cursussen 

167 CPL Prijslijsten (8.1.1) Onder Cursusplanner - Instellingen kun je nu ook prijslijsten aanmaken, die 
vervolgens aan organisaties toegekend worden. 
 Daarmee kunnen prijzen voor fixed/niet-fixed cursussen, als standaard prijzen of 
per jaar, voor intern of extern aangemaakt worden 

168 CPL LTI koppeling (8.1.1) Module voor het afnemen van (externe) e-learning modules waarbij ook statussen 
worden uitgewisseld. 

169 Synergy koppeling (8.1.1) Wanneer deze module actief is, dan wordt bij het opslaan van organisatie, 
contactpersoon en cursussen eerst geprobeerd de gegevens in Synergy op te 
slaan. 



 

 
Whitepaper ChainWise modules   -   10  

 Mocht de gegevens succesvol in Synergy opgeslagen zijn, dan zullen de 
gegevens ook in ChainWise worden opgeslagen. 
 Mocht een foutmelding optreden, dan zal de gebruiker eerst de foutmelding 
moeten afhandelen. De gegevens worden niet opgeslagen in ChainWise. 

170 CPL Examentool (8.2) 
 

171 Module nog niet af (8.2.x) 
 

172 Abonneren op facturen 
extranet (8.2) 

Een extranet gebruiker (die toegang heeft tot het facturen overzicht in het extranet) 
kan middels een checkbox aangeven dat hij/zij een mail wil ontvangen als er 
nieuwe/gewijzigde facturen (via het extranet) beschikbaar zijn. Facturen zijn alleen 
in het extranet beschikbaar indien een extranetgebruiker hiervoor een rol heeft en 
de status van de factuur minimaal 'verzonden' is 

173 Uitgebreide 
kilometertarieven (8.2) 

Behalve in setting 4 kan nu ook op werkcode, standaardtarief, klanttarief en 
projecttarief niveau een afwijkend kilometertarief ingesteld worden. 
 Tevens kan bij het definiëren van afwijkende tarieven bij contracttypes het 
kilometertarief ingesteld worden. 
 In urenregistratie lijsten en details worden (mits tarieven getoond) ook het kmtarief 
en kmbedrag getoond. 
 Bij het aanmaken van factuursubregels t.g.v. een projectkm nacalculatie regel 
wordt, als het veld eenheidsprijs van de factuurregel leeg is, het kmtarief van de 
urenboeking genomen. 
Instelling (933) is bij deze module beschikbaar waarmee automatisch 
urenboekingen waar zowel uren als kilometers op staan gesplitst kunnen worden 
(in een uren-urenboeking en een km-urenboeking). 
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Support en contactgegevens 
 

Support 

Voor vragen over ChainWise kunt u contact opnemen met onze supportafdeling. 
074 24 90 430  of support@chainwise.nl 

 

 

 

Telefonisch contact 

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:  
074 24 90 430 

 

Stuur ons een bericht 

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.  
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons. 
info@chainwise.nl 

 

Bezoek ChainWise 

Demmersweg 40 
7556 BN Hengelo  

 

U bent van harte welkom. 
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