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Nieuwe functionaliteiten 

326162 Loketten kunnen aanmaken en beheren (Mijn Loket 2.0) 

Deze functionaliteit is gemaakt om voor gedefinieerde loketten voor Mijn Loket en Mijn Portal in te 

richten met het doel deze (per batch) aan gebruikersaccounts toe te voegen. Hiermee is mogelijk 

gemaakt om snel wijzigingen aan een loket door te voeren zonder dat gebruikers één voor één 

aangepast moeten worden. 

 

Hoe werkt het? 

Binnen inrichting van de software op pagina Loketten > Loketsjabloon kunnen de loketinrichters 

nieuwe sjablonen maken, aanpassen en verwijderen. 

 

1. Tik op een Loketsjabloon om deze aan te passen of tik op het + icoon om een nieuw sjabloon 

aan te maken; 

2. Vul een herkenbare naam en omschrijving in en voeg eventueel een afbeelding toe. Deze 

afbeelding kun je zelf uploaden en wordt gebruikt wanneer je het sjabloon als Map toevoegt 

aan Mijn Loket of Mijn Portal van de gebruiker. 

De begin- en einddatum bepalen de geldigheid van het loketsjabloon. Alleen geldige loketten 

zijn  zichtbaar bij gebruikers; 

3. Voeg onder de grijze lijn de tegels toe zoals he gewend bent van Mijn Loket. Wijzigingen aan 

de inrichting van widgets onder de grijze lijn worden meteen opgeslagen, je hoeft hiervoor 

niet het diskette-icoon te klikken. 

 

Gebruikers met de rol Loketsjablonen beheer hebben recht. 

Gebruikers met de rol Gebruikers batchbewerking hebben recht op onderstaande.  
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Gebruikers batchbewerking 

Deze functionaliteit is bedoeld om een specifieke selectie te maken van gebruikersaccounts 

doormiddel van verschillende filters. Je kunt je filters opslaan voor hergebruik op een later moment. 

Nadat je de eerste resultaten gefilterd hebt, kun je hieruit een selectie maken en op deze selectie 

een batchbewerking uitvoeren. Op dit moment is alleen de Loket-batchbewerking beschikbaar. 

Hoe werkt het? 

Je kiest een eerder gemaakt filter of je maakt een nieuw filter door verschillende eigenschappen van 

gebruikersaccounts te selecteren. Hierna klik je op de knop “Toon resultaten”. 

 

1. Hier kies je een eerder opgeslagen filter; 

2. Hier sla je de onderstaande selectiecriteria op als filter om later opnieuw te gebruiken; 

3. Dit zijn de verschillende selectiecriteria, klik op de knop ‘Toon resultaten’ om de lijst met 

gebruikersaccounts te genereren. 

Vervolgens wordt de gefilterde lijst met gebruikers getoond waarin je accounts kunt aanvinken. 

 

1. Maak vanuit de gefilterde lijst opnieuw een selectie door vinkjes te zetten voor de naam van 

het gebruikersaccount; 

2. Klik op de knop er onder om de batch-opties te openen. In dit geval kun je op de knop “Loket 

batch” klikken. Lees meer op help.staff.nl of download de handleiding. 
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313066 Nieuwsberichten weergave vernieuwen 

Volledig vernieuwd is de weergave van nieuwsberichten in de backoffice. De nieuwsberichten volgen 

nu het design zoals zij hebben in de Medewerker App en er passen meer berichten naast elkaar. De 

nieuwsberichten passen zich nu ook automatisch aan wanneer je scherm een andere breedte heeft, 

waardoor het op mobiele telefoons net zo makkelijk te gebruiken is. 

 

 

De hierbij horende widget Nieuws heeft ook een kleine visuele aanpassing gekregen, zodat deze 

meer in lijn is met het design van nieuws in zowel de backoffice als App. Leuke toevoeging is de 

profielfoto van de auteur van het bericht. 
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343664 Extra diensten toevoegen aan Rooster Flex en Invoeren Flex 

Op de twee roosterpagina’s Rooster flex en Invoeren flex hebben we functionaliteit toegevoegd om 

snel extra diensten aan te maken. Dit is handig om diensten die buiten het roostersjabloon vallen aan 

te maken en direct te roosteren. 

Dit doe je door een medewerker uit de lijst naar een lege ruimte onder ‘Extra diensten’ te slepen. 

Wanneer het groene kader met de gele plus zichtbaar worden, laat je de muisknop los.   

 

 

Vervolgens komt het “dienst wijzigen” dialoog in beeld waarin je de tijden en activiteiten kunt 

invoeren zoals je gewend bent.  
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310796 Toevoegen bestanden in de vorm van hyperlinks mogelijk maken 

In deze versie hebben we het mogelijk gemaakt om ook deelbare links vanuit cloud opslag op te 

slaan. Deze functionaliteit is een toevoeging op het bestaande uploaden van bestanden. Op de plek 

waar je een normaal bestand kunt kiezen is nu het vinkje ‘Cloud-bestand’ te gebruiken. 

Wanneer je dit aan vinkt wordt de regel zichtbaar waarin je de gedeelde link van je cloud-bestand in 

kunt plakken. Dit werkt voor alle typen cloud opslag die een deelbare link kunnen genereren zoals 

Google Drive, Onedrive, iCloud en Sharepoint. 

 

Deze toevoeging is gedaan op alle plaatsen waar je bestanden kunt uploaden (behalve onder 

Administratie / Documenten). Dus wel bij documenten van personen, contractbijlagen, documenten 

onder de organisatie en ook taakbijlagen. 
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343436 Sjabloon kunnen testen via e-mail en PDF 

Deze release bevat ook nog een andere grote wijziging voor de functionaliteit van inrichting van 

(merge) sjablonen. We hebben de mogelijkheid tot het draaien van een test PDF of E-mail 

toegevoegd. Ook behoort het opmaken van headers en footers voor PDF facturen tot de nieuwe 

mogelijkheden. 

 

1. Binnen het 9-punt menu op pagina Inrichting / Notificaties / Sjablonen heb je de optie om 

een preview te downloaden als PDF-bestand. Ook kun je deze als test-e-mail versturen naar 

één of meer adressen. 

2. Wanneer je een sjabloon inricht om te gebruiken als factuur in de facturatiemodule, dan kun 

je nu aparte headers en footers ontwerpen zodat deze altijd bovenaan en onderaan je A4 

papier terecht komen. 
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343667 Adres kopiëren naar nieuwe adresregel 

Op de Relatie / Stam pagina hebben we de mogelijkheid toegevoegd om een bestaand adres te 

kopiëren en op te slaan onder een ander type adres. Zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijk een 

Huisadres opnieuw opslaan als Postadres zonder alle gegevens opnieuw in te moeten tikken. 
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343562 Widget omzet realisatie/prognose/budget 

Een toevoeging aan Mijn Loket is de hele handige nieuwe widget voor omzetgegevens uit een 

Administratie/kassagroep of een gehele Administratiegroep. Deze widget toont in één oogopslag de 

omzetprognose, realisatie en het budget.  

        

 

Bij het instellen van de widget heb je de keuze voor Administratie en Kassagroep OF 

Administratiegroep. Het vinkje ‘Inactief tonen’ gebruik je om omzetgegevens uit inactieve kassa’s ook 

mee te tellen.  

Je kunt alleen administraties en administratiegroepen kiezen waarop jouw account rechten heeft. 

 

 

De rol Widget Omzet Realisatie/Prognose/Budget geeft recht aan de gebruiker. 
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324251 Widget salarismutaties 

Ook deze widget is nieuw en geeft inzicht in aanzienlijke wijzigingen van het salaris van een 

medewerker. Het systeem meet wijzigingen van salarisrecords van de medewerkers en als deze 

wijziging groter is dan de ingestelde “Threshold” dan toont de widget om welke medewerkers het 

gaat. 

Hiermee houd je controle op grote afwijkingen die wellicht foutief zijn ingevoerd. 

 

De rol Widget Salarismutaties > x% geeft recht aan de gebruiker. 

 

343640 Afkorting bij inrichten activiteiten verplicht maken 

Deze toevoeging zorgt ervoor dat inrichters verplicht de afkorting van een activiteit moeten invullen. 

Hiermee voorkom je dat een activiteit-keuzelijst lege waarden toont. 

Wanneer je vergeet een afkorting in te vullen, zal er een melding in beeld komen. 

 

 

344071 Doorklikken op taakcontext weer mogelijk maken 

In de voorgaande release hebben we het koppelen van taken makkelijker gemaakt, maar hierdoor 

was de functionaliteit om het gekoppelde object meteen te selecteren weggevallen. Het betreft de 

functionaliteit onderaan pagina Taak: Algemeen > Stam. 

Dit hebben we nu teruggebracht, met een klik op het navigatie-icoon selecteer je het object en kun je 

daar mee verder werken. 
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343660 Footer uit nieuwe versie weglaten 

In de nieuwe versie hebben we de footer weggehaald. Deze nam te veel ruimte in waardoor 

gebruikers net iets meer verticaal moesten scrollen dan nodig was. 

 

 

340273 Weergave documenten op "Mijn Portal" passend maken aan schermgrootte 

 

We hebben de lijsten voor documenten aangepast, 

zodat deze beter op mobiel weergegeven worden. Daar 

waarin de backoffice de lijst ook de kolommen datum, 

creator en categorie toont, hebben we op smalle 

schermen gekozen om alleen de kolom Document 

naam te tonen. Hiermee is het overzicht vele malen 

duidelijker geworden.  
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343059 Onderwerp (kop) van signaal tonen als titel van notificatie 

Ter verbetering van het notificatiecentrum hebben we de titel van de notificatie zo aangepast dat 

deze nu het onderwerp/kop toont van het signaal wat eraan gelinkt is.  

Voorheen kreeg je bijvoorbeeld alleen te zien: “Nieuw nieuwsbericht”. 

Nu krijg je het onderwerp te zien, zoals in onderstaand voorbeeld. 

 

 

340318 Online tekst editor makkelijk afbeeldingen resizen 

We hebben ook nog een toevoeging aan de online teksteditor gemaakt. Vanaf deze release is het 

mogelijk om eenvoudig plaatjes een andere grootte te geven, je hoeft nu niet meer van tevoren de 

juiste grootte te uploaden. 

Nadat je de afbeelding hebt ingevoegd, kun je met het vierkantje in de rechter hoek de afbeelding 

resizen door daar je muisaanwijzer vast te houden en los te laten bij het gewenste formaat. 
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343053 Notitie toevoegen bij prognose 

Vanaf heden is het ook weer mogelijk om opmerkingen toe te voegen aan de invoer van 

omzetprognoses. Deze opmerkingen zijn dan ook zichtbaar op de Prognose > Status pagina. 

 


