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Nieuwe functionaliteiten 

304649 Nieuwsberichten widget 

309623 Documentenstructuur binnen de administratie vernieuwd 

306808 MaxCC WebAPI voor omzet 

296823 Koppeling Lightspeed kassa’s voor omzetregistratie 

298889 Toevoegen extra bijlagen aan opgemaakte factuur 

301377 UI van dialoog schermen 

305178 Favorieten kunnen toevoegen aan menubalk en/of aan loket 

299544 Fiatteren van uren niet meer op persoonsniveau toestaan 

 

 

Bugfixes 

306534 Goedkeuren van verlof het mogelijk om uitgesloten verloftypen te kiezen 
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Nieuwe functionaliteiten 

304649 Nieuwsberichten widget 

Voor gebruik op de loketten (Mijn Loket en Mijn Portal alleen in de nieuwe versie) is het component ‘Nieuws’ toe 

te voegen waarin de geschreven nieuwsberichten een nieuw jasje hebben gekregen.  

 

In de volgende release brengen we ook de complete nieuwspagina uit in het nieuwe design. 

 

309623 Documentenstructuur binnen de administratie vernieuwd 

Nieuw is de structuur voor het zoeken naar documenten die binnen de context van een administratie worden 

opgeslagen. Je kunt nu zoeken naar documenten via een zoekterm en vervolgens ook via een uitklapbare 

boomstructuur.  

 

 

306808 MaxCC WebAPI voor omzet 

We hebben een algemene REST-API ontwikkeld ten behoeve van omzetregistratie.  

 

Geïmporteerd worden omzet, betaalwijzen, debiteuren bonnen (voor facturatie), omzetaantallen. Lees op 

http://wiki.staff.nl/wiki/3204/maxcc-webapi-register de technische documentatie. 

Om gebruik te maken van de API heb je minstens het volgende nodig; een gebruikersaccount met de volgende 

rechten: rol API Register: Omzet schrijven, recht op de administratie. 

http://wiki.staff.nl/wiki/3204/maxcc-webapi-register
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296823 Koppeling Lightspeed kassa’s voor omzetregistratie 

In deze release introduceren we de koppeling met Lightspeed kassa’s voor het importeren van omzetgegevens 

naar Staff. In deze koppeling is het mogelijk om per Vloer (kassa in Staff) de volgende gegevens op te halen: 

- Omzet per omzetgroep (Categories in Lightspeed) 

- Betaalwijzen (Payments in Lightspeed) 

- Debiteuren (Op rekening in Lightspeed) 

- Aantallen (aantal payments in Lightspeed) 

- Contanten naar kantoor kas (Cash betaalwijze in Lightspeed) 

Let op: alhoewel onze software in deze release naar productie gaat, wachten we nog op een externe audit door 

Lightspeed. Lightspeed moet de koppeling nog goedkeuren voordat het bij klanten van Staff in gebruik genomen 

kan worden. 

298889 Toevoegen extra bijlagen aan opgemaakte factuur 

Deze uitbreiding aan de facturatie module maakt het mogelijk om extra bijlagen toe te voegen aan de te-versturen 

email naar de debiteur. Denk hierbij aan het bijvoegen van een export van artikelenoverzicht bij een 

banquetingfactuur.  

 

 

301377 UI van dialoog schermen 

Voor de nieuwe versie hebben we de look-and-feel van dialoog schermen aangepast waardoor deze beter in het 

nieuwe design passen. Ook is het mogelijk om op bepaalde pagina’s  invoer te doen vanuit deze nieuwe dialoog 

schermen.  
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305178 Favorieten kunnen toevoegen aan menubalk en/of aan loket 

Het is nu mogelijk om bij het maken van een favoriete pagina te kiezen waar je de snelkoppeling wilt tonen. Je 

hebt de keuze uit de favorietenbalk en Mijn loket, beide is ook mogelijk. Dit werkt alleen in de nieuwe versie van 

de software.  

 

 

299544 Fiatteren van uren niet meer op persoonsniveau toestaan 

Nieuw bij de instellingen van de urenregistratie is de optie ‘Niet fiatteren op persoon’. Dit vinkje is een uitbreiding 

van de functionaliteit om de urenregistratie van medewerkers te fiatteren en het zorgt er voor dat je niet meer op 

pagina Persoon: Aan-Afwezigheid > Uren > Registratie > Per dag de fiattering knoppen ziet.  

 

Als dit vinkje aan staat, kun je alleen nog op de urenregistratie pagina per afdeling de fiattering knoppen 

gebruiken.  
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Bugfixes 

306534 Goedkeuren van verlof het mogelijk om uitgesloten verloftypen te kiezen 

Het was mogelijk om bij het aanvragen en goedkeuren van verlof andere verloftypen te kiezen welke niet overeen 

kwamen met de inrichting van de verloftype op pagina Inrichting Uren / Urenregistratie / Verlof. Dit is nu opgelost. 

 


