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Nieuwe functionaliteiten 

357356 Uren totaal rapportage 

353902 Widget inkopen (realisatie en target) 

359079 Raadplegen rapportage Vakantiemutaties per jaar 

 

 

Bugfixes 

358195 Dienstenrooster dienst snel toevoegen opent altijd medewerker pop-up 

357863 Roostervrij rooster kan niet worden gekopieerd 

357039 Backoffice op mobiel diverse fouten in weergave 
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Nieuwe functionaliteiten 

357356 Uren totaal rapportage 

Nieuw in deze release is de rapportage Uren Totaal onder Raadplegen. Dit rapport is bedoeld als 

totaalexport van alle registraties van uren. Hieronder vallen rooster uren, klokregistraties, ingrepen 

en ook de urenregistratie vergeleken met het contract van de medewerker.  

 

 

 

Rapportparameters 

De meeste rapportparameters en filter spreken voor zich, hieronder beschreven zijn bijzonder. 

• Organisatorische eenheid is een multiselect, hiermee kun je op basis van je rechten een 

subselectie maken van organisaties, regio’s en afdelingen. 

• Detailniveau vertaalt zich in het rapport in hoeveel data er per regel weergegeven wordt. 

Kies je ‘Dag’ dan krijg je per dag een regel, kies je ‘week’ dan krijg je per weeknummer een 

regel etc… 

• Eenheid is de weergave in Uren, Tijd (uren:minuten) of Kosten1 (euro’s). De hier gebruikte 

kostprijs is altijd de berekende integrale kostprijs per uur van de medewerker. 

 

Beschrijving van de getoonde data 

Periode Bij dag: 01-01-2021 
Bij week: week 53 2020 
Bij maand: januari 2021 

Nr Personeelsnummer 

Medewerker Volledige naam 

Org. nr. Code aanduiding 

Organisatie Organisatie 

Regio Regio 

 
1 Let op: in dit rapport worden ook kosten over de improductieve uren berekend, dat doen we in onze 
managementcockpits nooit. Derhalve adviseren we nooit dit rapport te vergelijken met een 
managementcockpit zoals Arbeidsproductiviteit. 
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Afd.nr. Afdelingscode 

Afdeling Afdeling 

Contract Bij uren: contracturen in periode 32,5 
Bij tijd: contracturen in uren:minuten 32:30 
Bij kosten: contracturen maal uurkosten  € 574 (afgerond hele euro’s) 

Werkschema Werkschema uren, tijd of kosten in geselecteerde periode (leeg indien geen 
werkschema) 

Rooster totaal Uren, Tijd, Kosten ingeroosterd in periode 

Rooster productief Uren, Tijd, Kosten ingeroosterd op productieve activiteiten in periode 

Rooster improductief Uren, Tijd, Kosten ingeroosterd op improductieve activiteiten in periode 

Klokregistratie Uren, Tijd, Kosten geklokte uren in periode 

Urenregistratie Uren, Tijd, Kosten geregistreerde uren in periode 

Gefiatteerd Uren, Tijd, Kosten van urenregistratieregels die gefiatteerd zijn in periode. 
Indien urenregistratie gesloten is dan geldt dat ook als gefiatteerd in dit 
rapport. 

Afwijking contract Absoluut verschil gefiatteerde uren, tijd, kosten tegenover contract 

Afwijking contract % Procentueel verschil gefiatteerde uren, tijd, kosten tegenover contract 

Urenregistratie productief Uren, Tijd, Kosten registratie op productieve activiteiten in periode 

Afwijking werkschema Absoluut verschil uren, tijd, kosten productief registratie tegenover norm 

Afwijking % Procentueel verschil uren, tijd, kosten productief tegenover norm 

Uren normaal Uren, Tijd, Kosten normale uren zonder toeslagberekening vanuit de 
toeslagtabellen 

ORT … Uren, Tijd, Kosten toeslag uren vanuit de toeslagtabellen onregelmatigheid 

OWT… Uren, Tijd, Kosten toeslag uren vanuit de toeslagtabellen overwerk 

Urenregistratie improd. Uren, Tijd, Kosten registratie op improductieve activiteiten in periode 

AT, ATV, BV etc… Kolommen met de improductieve activiteiten waarop geregistreerd is met 
de uren, tijd, kosten in de periode. Alleen zichtbaar zijn de kolommen 
waarop registratie bestaat. 

Ingrepen TVT Uren, tijd, kosten van ingrepen op type Overuren tbv correcties 

Ingrepen Spaaruren Uren, tijd, kosten van ingrepen op type Spaaruren tbv correcties 

Ingrepen VAK Uren, tijd, kosten van ingrepen op type Vakantie 

Ingrepen ATV Uren, tijd, kosten van ingrepen op type ATV 

Roosterregio Tekst, opsomming van actieve roosterregio’s waaraan de medewerker 
gekoppeld is als regiomedewerker. 

 

Gebruikersgroepen met de rol Raadplegen: Uren Totaal hebben recht op dit rapport. 
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353902 Widget inkopen (realisatie en budget) 

Nieuw toegevoegd aan de reeds uitgebreide bibliotheek aan widgets is de widget voor de module 

Inkoop widget ‘Inkoop: Realisatie en budget’. Deze widget geeft in staafgrafiek de realisatie inkopen 

en in lijngrafiek het target. 

 

De getoonde data vloeit voort uit de instellingen van Brutowinstmarge en is dus een grafische 

weergave van de brutowinstmarge cockpit.  

De widget is zo ontwikkeld dat het bij verschillend formaat op de x-as andere eenheden toont om de 

ruimte in de widget optimaal te benutten en zoveel mogelijk nuttige informatie weer te geven. 

 

Bij het configureren van deze widget heb je de keuze om de inkopen binnen de gehele 

administratiegroep OF een specifieke administratie / brutowinstmarge groep (BWM-groep) te 

berekenen. Kies altijd één van de twee. 

Kies je een Administratiegroep, dan totaliseert de widget alle inkopen en targets. Net als in de Regio-

Prestatie cockpit. 

Kies je een Administratie of zelfs een specifieke BWM-groep, dan krijg je alleen daarvan de gegevens 

te zien.  

De optie ‘Inclusief exploitatiekosten’ zet je aan om ook BWM-groepen van het type exploitatiekosten 

mee te rekenen. Dit werkt hetzelfde als in de Brutowinstmarge cockpits. 
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Gebruikersgroepen met de rol Widget Inkoop: Realisatie en budget hebben recht op deze widget. 
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359079 Raadplegen rapportage Vakantiemutaties per jaar 

Ook nieuw in deze release is het raadplegen rapport ‘Vakantiemutaties per jaar’. In dit rapport vraag 

je vanaf een startdatum tot einde kalenderjaar een overzicht op van alle opbouw en afname van het 

verloftype Vakantie. 

De filters boven het rapport spreken voor zich, maar filter ‘Inclusief vakantiedagen’ is nieuw. 

Wanneer je dit vinkje zet, dan komt er iedere maand één kolom bij. Deze kolom toont het berekende 

aantal vakantiedagen gebaseerd op het saldo uren. 

 

 

 

Gegevenskolommen 

Nr Personeelsnummer 

Naam Volledige naam 

Afdeling Verloningsafdeling 

Vakantie uren <datum> Totaal saldo VAK op peildatum 

Opbouw uren Opbouw VAK t/m einde maand (positieve ingrepen) 

Afbouw uren Registratie VAK, WDV, negatieve ingrepen VAK t/m einde maand 

Vakantie uren einde maand Berekend saldo peildatum + opbouw + afbouw 

Vakantie saldo 31-12-2020 Totaal saldo VAK incl. opbouw tot jaareinde 

Vakantie dagen 31-12-2020 Zie berekening in paragraaf Vakantie dagen 

Dienstverband mutaties Uitdienst, afdeling wijziging vanaf peildatum tot einde maand 

 

Opbouw uren 

Opbouw vakantie ingrepen. Dit zijn positieve ingrepen op het verlofsaldo. Deze kunnen via 

collectieve invoer toegevoegd zijn of handmatig.  
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Afbouw uren 

Opnamen vakantie die het saldo vakantie verlagen. Dat zijn  registraties van activiteiten VAK en WDV. 

Negatieve ingrepen op het saldo vakantie. 

 

Vakantie dagen 

Dit gegeven is het saldo vakantie uren gedeeld door het aantal dagen dat de medewerker bij contract 

werkt.  

Hierbij zijn onderstaande contractvariabelen van belang:  

1. Indien er voor de medewerker een werkschema bekend is, dan worden dagen berekend 

door saldo te delen door werkschema uren.  

 

Voorbeeld:  

Vakantie saldo is 30,75 uren. Werkschema is maandag 4,50 uren, woensdag 4,50 uren en 

donderdag 6,00 uren.  

 

Berekende dagen is 30,75 / 15,00 * 3 dagen = 6,15 vakantiedagen 

2. Indien voor de medewerker geen werkschema bekend is, maar wel bij contract is vastgelegd 

hoeveel dagen per week gewerkt wordt. Dan worden dagen berekend door saldo te delen 

door contracturen per week en dat maal het aantal werkdagen per week. 

Voorbeeld: 
Vakantie saldi is 30,75 uren. Contractverplichting is 32,00 uren per week en aantal 
werkdagen per week is 4. 
 
Berekende dagen is 30,75 / 32 * 4 = 3,84 vakantiedagen 
 

3. Indien er geen werkschema of dagen per week bij contract is vastgelegd, dan wordt het 
percentage Dag naar uren omrekening % gebruikt uit de kostentabel van de organisatie.  

 
Voorbeeld: 
Vakantie saldo is 30,75 uren. Percentage Dag naar uren omrekening is 25%. 
 
Berekende dagen is 30,75 * 0,25 = 7,69 vakantiedagen 

  
 

Dienstverband mutaties 

Vanaf peildatum tot einde maand wijzigingen aan dienstverband contract, of afdeling (functie). Een 

ballon is zichtbaar wanneer er voor de medewerker dienstverband mutaties zijn in de maand. Met 

een mouse-over kun je de tekst in beeld krijgen. Tussen brackets zie je de oude situatie verwijzend 

met een pijl naar de gewijzigde situatie. Bijv. Personeelsnummer [123] ==> [25], dit betekent dat het 

nieuwe personeelsnummer 25 is. 

In de excel export is deze tekst samengevoegd tot één tekst-cel. 
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Bugfixes 

358195 Dienstenrooster dienst snel toevoegen opent altijd medewerker pop-up 

Wanneer je in het dienstenrooster en flexrooster een dienst toevoegt door op die specifieke dienst 

het ‘+’ icoon klikt, komt altijd de medewerker pop-up in beeld. Dit gebeurt zelfs wanneer je bewust 

eerder de pop-up had verborgen.  

Dit was vervelend en hebben we opgelost. 

 

357863 Roostervrij rooster kan niet worden gekopieerd 

Wanneer je in het personenrooster een medewerker roostervrij had aangevinkt, dan werd dit niet 

gekopieerd naar andere roosterweken en het was ook niet zichtbaar in het dienstenrooster.  

Dit is nu opgelost. 

 

357039 Backoffice op mobiel diverse fouten in weergave 

Wanneer je Staff (nieuwe versie) op mobiel opent, waren er een aantal visuele bugs. 

- Menu linksboven toonde verkeerde icoon wanneer opengeklapt 

- Menubalk bleef niet bovenaan het beeld vastzitten wanneer je naar beneden scrolde 

- Een tik op de Zoek knop bij leeg zoekveld gaf geen resultaat 

- Icoon voor de bladwijzers in de menubalk was niet correct uitgelijnd 

Deze punten zijn opgelost. 


