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Nieuwe functionaliteiten 

364450 Aanpassingen aan Omzetimport (inrichting) pagina 

364708 Administratie Totaal overzicht 

366146 Uren inzoomen op organisatieniveau uitbreiden met extra verdiepingsniveau 

366995 Facturatie van abonnementen en taken (gekoppeld naar omzetregistratie en Exact) 

365138 Signalering makkelijker kunnen inrichten 

355001 Administratiegroepen beheer verbeteren 

359492 Verlof Totaal overzicht (beta) 

 

Bugfixes 

367968 Data Integriteit melding m.b.t. uurkosten van de medewerker 

368367 Koppelen van grootboek aan systeembetaalwijze niet meer mogelijk 

 

  



e-HRM voor beter presteren 
Public labels/ private labels/ partner labels 

 

 

 
 

3 | P a g i n a  
 

Nieuwe functionaliteiten 

364450 Aanpassingen aan Omzetimport (inrichting) pagina 

Een fijne ‘quality of life’ verbetering is gedaan aan de inrichtingpagina voor omzetkoppelingen op 

pagina Inrichting > Koppelingen > Omzetimport. Vanaf deze versie kun je zoeken binnen al jouw 

instellingen en zo snel de inrichting aanpassen.  

 

Ook is er een aanpassing gedaan binnen de instellingen van een kassa koppeling. De velden 

Administratie en Kassagroep worden vanaf heden verplicht. Hiermee wordt voorkomen dat een 

koppeling onvolledig ingesteld kan worden. 

 

364708 Administratie Totaal overzicht 

Nieuw toegevoegd aan de overzichten is Administratie Totaal, te vinden onder Raadplegen > 

Administratie Totaal.  

Met dit overzicht kun je snel een export maken van de huidige instellingen van je administraties. En 

hiermee zie je snel of er instellingen niet goed staan of ontbreken.  

 

Uiteraard heeft dit rapport uitgebreide filtermogelijkheden en kun je gebruik maken van je eigen 

opgeslagen filters.  
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366146 Uren inzoomen op organisatieniveau uitbreiden met extra verdiepingsniveau 

Aan de Uren Inzoomen rapportage op organisatie is een derde verdiepingsniveau toegevoegd. 

Hiermee kun je nog beter specifieke resultaten vinden binnen de geregistreerde uren.  

In onderstaande  afbeelding wordt gezocht naar de inzet van uitzendkrachten binnen maanden april 

en mei.  

Het eerste niveau is Maand, het tweede niveau is Loonafdeling (waar komen de uren vandaan?) en 

het derde niveau is Afdeling (waar zijn ze geregistreerd?). 

 

 

366995 Facturatie van abonnementen en taken (gekoppeld naar omzetregistratie en Exact) 

Dit is een nieuwe functionaliteit en add-on voor de module Facturatie. Het is bedoeld om 

abonnementen of terugkerende omzet (bijvoorbeeld maandelijkse fees) vanuit Staff direct aan jouw 

klant te factureren. De volledige cyclus van contract tot en met de factuur in je eigen boekhouding 

wordt hiermee geautomatiseerd en gedigitaliseerd.   

• Creëren van prijslijst met producten en (staffel)prijzen 

• Abonnement van de klant beheren 

• Persoonlijke factuur lay-out maken 

• Factuur opstellen conform het abonnement 

• Factuur digitaal naar klant en boekhouder versturen 

 

Kijk op help.staff.nl of op Youtube naar de video review waarin deze functionaliteit wordt uitgelegd. 

 

  

https://help.staff.nl/nieuws/
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365138 Signalering makkelijker kunnen inrichten 

Aan het beheer van de systeemsignalen zijn een aantal kwaliteitsverbeteringen aangebracht. De 

belangrijkste is dat je niet meer het hele signaal-item hoeft te openen om het aan/uit te zetten. Je 

kunt nu eenvoudig de switch aan het eind van de regel gebruiken. 

Een andere is dat je direct het doel van het signaal en de notificatieperiode ziet (alleen indien van 

toepassing). Door het tonen van deze gegevens kun je sneller bepalen of de notificatie correct naar 

wens is ingesteld. 

 

 

355001 Administratiegroepen beheer verbeteren 

Voor systeembeheerders is er nog een kwaliteitsverbetering toegevoegd aan de pagina waarop 

Administratiegroepen ingericht worden.  

• Er is een zoekfilter toegevoegd om snel de juiste groep te vinden; 

• Je ziet meteen hoeveel administraties, gebruikersgroepen en gebruikers gekoppeld zijn; 

• Je kunt vanuit dit scherm ook direct gebruikersgroepen en gebruikers koppelen. 
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359492 Verlof Totaal overzicht (beta) 

Ook nieuw toegevoegd aan de overzichten is het Verlof Totaal overzicht. Dit overzicht is bedoeld als 

afschrift van de module Verlof. Van opbouw tot opname van verlofuren kun je precies volgen wat er 

allemaal voor een medewerker geregistreerd werd. 

 

 

De functionaliteit is momenteel beschikbaar in beta en dat betekent dat het nog niet representatief is als 

eindproduct. Het kan nog bugs en ruwe randjes hebben. Alleen key-users en deelnemers van onze betatest 

kunnen toegang krijgen en feedback geven. Door de software eerst in betatest uit te brengen willen we 

gebruikers beter betrekken bij het ontwikkelproces. Ook kunnen we hierdoor het product beter bij de 

klantwens laten aansluiten. 
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Bugfixes 

367968 Data Integriteit melding m.b.t. uurkosten van de medewerker 

In het overzicht met data-integriteit meldingen werden heel veel regels aangemaakt voor missende 

uurkosten. Dit was het gevolg van een aanpassing aan de uurkostentabel uit vorige release. Dit is nu 

opgelost. 

368367 Koppelen van grootboek aan systeembetaalwijze niet meer mogelijk 

Het inrichten van betaalwijzen bevatte een fout waardoor er tijdelijk geen grootboekrekeningen 

gekoppeld konden worden. Dit is nu opgelost. 


