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Nieuwe functionaliteiten 

361972 Nieuwe module: Bonus 

366180 Aanpassing koppeling Twelve API (Fooi) 

366046 Aanpassing koppeling Twelve (Quarto API v1 en v2) automatische omzetgroepen  

343619 Koppeling Loket.nl (medewerkers en loonstroken) 

358809 Uren export Loket.nl 

364838 Alternerende werkschema’s toevoegen 

364678 Dienstverband Totaal 

368768 Replacement tag voor logo op facturen (sjablonen) 

364814 Aanpassing Uren Totaal overzicht 

369735 Relatieve perioden toevoegen aan ‘Mijn rapporten’ 

366407 Nmbrs uren- en looncomponenten export aanpassing 
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Nieuwe functionaliteiten 

361972 Nieuwe module: Bonus 

We hebben een volledig nieuwe module ontwikkeld en deze is nu beschikbaar binnen de software. 

Met de module Bonus kun je snel en eenvoudig een (geld)bonus toekennen aan één of meer 

medewerkers. Je kunt de medewerker belonen op competentie of op vrije (zelf in te stellen) typen 

prestaties. 

 

De module Bonus is bedoeld om het proces van toekennen van een beloning tot verwerking door 

salarisadministratie te automatiseren. 

Op pagina Bonus > Bonus Totaal kan de gebruiker één of meer bonussen klaarzetten voor de 

salarisadministratie.  

 

Klaarzetten voor de salarisadministratie betekent dat de geselecteerde Bonusregels de status 

‘Verwerkt’ krijgen en hieraan wordt vervolgens het taaknummer gekoppeld.  
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De taak is van het type Bonus, eigenaar is de rol van salarisadministratie en de bijlage bevat het 

tekstbestand met de totale bonus per medewerker. 

Ook zijn alle bonussen met status ‘Verwerkt’ toegevoegd aan het rapport Verloning op pagina      

Aan-Afwezigheid > Uren > Rapporten > Verloning. 
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366180 Aanpassing koppeling Twelve API (Fooi) 

Voor de kassakoppeling met Twelve kassasystemen is het mogelijk gemaakt om het bedrag aan 

betaalde fooien te importeren. Fooi is het bedrag dat bij afrekenen van de bestelling extra betaald 

wordt. Dit bedrag wordt in de Twelve kassa geregistreerd en de kassakoppeling kan dit bedrag nu 

ook naar Staff importeren. 

Fooi wordt opgehaald uit de betaalwijze waarop is afgerekend en extra ontvangst opgeslagen. 

 

 

Hoe werkt dit? 

Bij het instellen van de kassa zal het veld ‘Ontvangen extra [1 of 2]’ ingeschakeld moeten worden. 

Het ExternID is ‘TIP’ en de alternatieve naam kun je op ‘Fooi’ zetten. Dat is alles! 
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366046 Aanpassing koppeling Twelve (Quarto API v1 en v2) automatische omzetgroepen  

Voor twee andere kassakoppelingen van Twelve (gebruikmakend van de Quarto v1 en v2 API) is het 

inrichten van de kassa in Staff drastisch makkelijker gemaakt. Vanaf deze release worden 

aangeleverde omzetgroepen -die nog niet bekend zijn in Staff- direct aan de kassa gekoppeld.  

Dit betekent dat de inrichter niet meer vooraf een complete inrichting van Staff hoeft te doen. En 

bovendien komt er geen vervelende melding meer in beeld als er een omzetgroep/betaalwijze wordt 

aangeleverd die wij nog niet kennen. 

 

 

Hoe werkt dit? 

Bij het instellen van de Omzetimport moet er een standaard omzet grootboeknummer gekoppeld 

worden. Dat is alles! 
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343619 Koppeling Loket.nl (medewerkers en loonstroken) 

In deze release brengen we een nieuwe HR-koppeling uit. Dit maal met het 

pakket van Loket.nl en omvat het automatisch importeren van medewerker 

stam- en dienstverbandgegevens evenals loonstroken en jaaropgaven. De 

koppeling werkt in één richting van Loket.nl naar Staff. 

 

358809 Uren export Loket.nl 

Voor gebruik in combinatie met de Loket.nl koppeling voor medewerkers, is er een uren export 

gemaakt. Deze export bevat alle uren en componenten zoals overwerk en toeslaguren samengevat in 

een .csv bestand dat door Loket.nl ingelezen kan worden in de import ‘Variabele gegevens’. 

De export kun je genereren en downloaden op pagina Organisatie ‘Aan-Afwezigheid > Uren > Exports 

> Loket.nl’. Met een klik op de knop ‘Exporteer als CSV’ zal het .csv bestand gedownload worden naar 

jouw pc. 

 

Het bestand kun je vervolgens importeren in Loket.nl en komen als Variabele gegevens in hun 

applicatie onder de werknemers. Hier onder zie je het voorbeeld van één medewerker. 
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364838 Alternerende werkschema's toevoegen 

Een nieuwe toevoeging aan de module Personeel is de mogelijkheid om gemakkelijk alternerende 

werkschema’s voor een medewerker in te stellen.  

Dit is toegevoegd aan pagina Persoon: Algemeen > Dienstverband > Contracten. 

Als er voor de medewerker nog geen werkschema bestaat, dan zie je dat onderaan de 

contractgegevens. 

 

In het geval dat een medewerker 14 uren per week werkt verdeeld over 2 dagen dan zou je dit als 

volgt kunnen instellen: 

 

Niet alle weken hoeven ingevuld te worden, er kunnen tot maximaal 4 alteraties ingevoerd worden. 

Indien een medewerker een vast werkritme heeft, dan vul je alleen de tijden van week 1 in. 
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364678 Dienstverband Totaal 

Nieuw in deze release is het rapport Dienstverband Totaal. Dit rapport is bedoeld om alle gegevens 

van personen en hun gekoppelde dienstverbanden snel op het scherm te krijgen.  

In dit overzicht is een nieuwe functionaliteit toegevoegd waarmee je zelf kunt bepalen welke 

kolommen er getoond worden. De laatste selectie wordt bewaard, dus je hoeft niet iedere keer 

vinkjes aan of uit te zetten. 

 

 

368768 Replacement tag voor logo op facturen (sjablonen) 

Vanaf heden is het mogelijk om eenvoudig het bedrijfslogo op een factuur (of ander sjabloon) te 

mergen. De standaard tag ##Logo## kun je gebruiken om het logo op de brief te vervangen. 

Voorwaarde is dat er een logo is geüpload op pagina Beheer >  Vormgeving > Logo. Indien er geen 

logo is geüpload, zal het systeem geen afbeelding kunnen vinden.  
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364814 Aanpassing Uren Totaal overzicht 

Aan het Uren Totaal overzicht hebben we een kleine maar noodzakelijke aanpassing gedaan. De 

kolom werkschema is hernoemd naar Roosternorm en bevat nu de gegevens conform de 

normberekening zoals elders in het systeem gehanteerd. 

In de vorige versie bevatte de kolom het statisch werkschema, maar dat bleek onvoldoende gezien 

de mogelijkheden van medewerkers met spaaruren. De kolom ‘afwijking %’ is nu ook weer 

representatief voor deze groep medewerker. 

 

 

369735 Relatieve perioden toevoegen aan ‘Mijn rapporten’ 

Vanaf deze release is aan de functionaliteit Mijn Rapporten de keuzelijst voor relatieve perioden 

toegevoegd. Dit stelt de gebruiker in staat nog makkelijker automatische rapporten te genereren en 

maakt het deze functionaliteit nog sterker. 
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366407 Nmbrs uren- en looncomponenten export aanpassing 

Voor de uren export van Staff naar Nmbrs is er een wijziging gemaakt in de logica van periodes. In de 

praktijk van salarisadministratie worden altijd de variabele uren en looncomponenten verloond in de 

volgende maand. 

Dit houdt in dat de uren en looncomponenten geregistreerd in maart wordt uitbetaald in april. Om 

deze reden hebben wij de uren export hier op aangepast. 

Het werkt nu als volgt:  

• Als eerst kies je de Staff periode waarin de uren geregistreerd zijn, bijvoorbeeld 2020 m03. 

• Nu zie je in het overzicht in kolom Periode dat de te exporteren waarden naar ‘4’ worden 

geschreven in Nmbrs 2020-04.  

 

Dit geldt voor zowel oproepkrachten als vaste medewerkers. 

 


