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Nieuwe functionaliteiten 

239241 Nieuwe module: Declaraties 

368833 Contactpersonen Totaal 

369597 Aanpassing widget documenten van een administratie 

373442 Contracturen invoerveld wizard nieuwe medewerker verbeteren 

372018 Werkschema inrichting pop-up naar nieuw dialoog 

363930 Aanpassing omzetkoppeling Qapi (Statiegeld PET flessen) 

372134 Aanpassing sjablonen inrichting en standaard replacementtags 

374151 Nmbrs uren export periode instelbaar maken 

366508 Aanpassing widget ABC t.o.v. Budget 

369899 Aanpassing Uren Totaal 

 

 

Bugfixes 

372412 Overschakelen tussen context Persoon naar Administratie werkte niet 
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Nieuwe functionaliteiten 

239241 Nieuwe module: Declaraties 

In deze release presenteren we een volledig nieuwe module: Declaraties!  

Via deze module kunnen de medewerkers hun declaratie bonnen en kilometers invoeren, de 

managers kunnen dit beoordelen en goedkeuren. Vervolgens kan HR de goedgekeurde declaraties 

samenvoegen tot een batch en overdragen aan de (salaris)administratie. 

 

Het hele proces van declaratie indienen tot het verwerken door de salarisadministratie kun je 

middels deze module eenvoudig doorlopen. 

Kijk op help.staff.nl https://help.staff.nl/artikelen/module-declaraties/ Voor de volledige 

handleiding.  

https://help.staff.nl/artikelen/module-declaraties/
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368833 Contactpersonen Totaal 

Er is een nieuw totaaloverzicht gemaakt waarin je snel alle data uit de module Relaties inzake je 

contactpersonen kunt halen. Je vindt dit nieuwe overzicht onder Raadplegen > Contactpersonen 

Totaal. 

Het rapport bevat uitgebreide filtermogelijkheden en die filters kun je voor jezelf opslaan. 

 

 

369597 Aanpassing widget documenten van een administratie 

Aangepast is de widget Documenten voor een administratie. We hebben een duidelijk download 

icoon toegevoegd waarmee het eenvoudiger is om op zowel mobiel als op desktop jouw documenten 

te downloaden naar jouw lokale opslag. 

 

373442 Contracturen invoerveld wizard nieuwe medewerker verbeteren 

In de wizard nieuwe medewerker is in de stap waar je het aantal contracturen invoert een 

verbetering gemaakt. Het is nu niet meer mogelijk om een ongeldige waarde in te voeren en je krijgt 

feedback op het scherm wat er fout was aan je invoer en hoe je het kunt oplossen. 
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372018 Werkschema inrichting pop-up naar nieuw dialoog 

In de vorige release hebben is het mogelijk gemaakt om alternerende werkschema’s toe te voegen 

aan het dienstverband contract van een medewerker. Nu hebben we nog een aanpassing uitgebracht 

aan werkschema’s en dat is de mogelijkheid om snel vanaf de contract pagina het werkschema te 

wijzigen vanuit een dialoogscherm in plaats van een pop-up.  

Het voordeel hiervan is dat het sneller en overzichtelijker is. 

 

Ook is paginering toegevoegd zodat de lijst met werkschema’s (als dat er veel zijn) overzichtelijk 

blijft. 

Dit is toegevoegd aan de pagina’s Dienstverband > Contracten en Dienstverband > Werkschema van 

de medewerker. 
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363930 Aanpassing omzetkoppeling Qapi (Statiegeld) 

Er is een aanpassing ontwikkeld aan de omzetkoppeling met Twelve kassa’s die werkt op basis van de 

Qapi versie 2. Deze aanpassing is gedaan om vanuit deze kassa’s ook de bedragen Statiegeld op te 

halen en op te slaan in Staff.  

 

Hoe het werkt 

Er zal bij de inrichting van de omzetimport de nieuwe importclass ‘Quarto V3’ ingesteld moeten 

worden (of vervangen indien er al inrichting met V2 bestaat). De oude V2 ondersteunt geen 

Statiegeld import. Bij de inrichting van de kassa zal je de twee velden Statiegeld totaal en Retour 

statiegeld moeten instellen. Deze worden namelijk niet automatisch aangemaakt. 

Uiteraard ondersteunt de ‘Quarto V3’ omzetimport ook automatisch periodiek importeren. 

 

Troubleshooting 

 

Er worden helemaal geen bedragen geïmporteerd en de melding geeft aan dat er omzetvelden niet 

gekoppeld zijn aan de kassa. 

Hoe op te lossen: ga naar de instellingen van de kassa en koppel betaalwijze Retour statiegeld met 

vermelde ID en koppel omzetgroep Statiegeld totaal met het vermelde ID. 
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372134 Aanpassing sjablonen inrichting en standaard replacementtags 

Toegevoegd aan de inrichting van sjablonen op pagina Inrichting > Notificaties > Sjablonen zijn de 

standaard replacements: 

##ContractantRelatie## wordt vervangen met de Relatie naam van de aan de contractant 

gekoppelde relatie. 

##ContractantRelatieAdres##, ##ContractantRelatiePostcode##, ##ContractantRelatiePlaats## 

worden vervangen met adres van type Vestigingsadres van de aan de contractant gekoppelde relatie. 

Deze replacement zullen gebruikt worden voor het instellen van standaard factuur sjablonen. 

Ook is het vanaf deze release mogelijk om in de Header en Footer van het sjabloon replacement tags 

te gebruiken. 

 

374151 Nmbrs uren export periode instelbaar maken 

In de vorige release hebben we de Nmbrs export aangepast zodat alle waarden uit Staff met een 

periode +1 in Nmbrs terecht komen. En hoewel dat voor een aantal salarisdienstverleners een fijne 

aanpassing was, werkt dit niet altijd op deze manier.  

Hierom hebben we opnieuw een aanpassing gedaan aan de Nmbrs urenexport om de exportperiode 

instelbaar te maken. 

 

Op pagina Organisatie > Algemeen > Stam is het vinkje ‘Export periode +1’ toegevoegd. Dit vinkje 

werkt op dit moment enkel voor de Nmbrs uren export. 

 

 

Wanneer aangevinkt, zal bij de Nmbrs export gemeld worden alle waardes in Nmbrs naar periode +1 

geëxporteerd worden. In de datatabel zie je ook dat de periode 1 hoger is dan de gekozen periode in 

Staff. 
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366508 Aanpassing widget ABC t.o.v. Budget 

Bij het configureren van de widget ABC t.o.v. Budget is het niet meer verplicht om een 

arbeidsproductiviteitsgroep van het type Budget APG te kiezen.  

 

Hiermee is deze widget flexibeler geworden in het tonen van de gewenste KPI’s. De widget is 

hierdoor ok los te gebruiken van de Resultaatmodule.  
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369899 Aanpassing Uren Totaal 

Er is een aanpassing gedaan aan het Uren rapport op pagina Raadplegen > Uren Totaal. In deze 

versie zijn nu ook de afdelingen waarop de uren zijn geregistreerd inzichtelijk. Deze organisatorische 

eenheid is ook als filter toegevoegd. 

Bovendien kun je nu nog makkelijker je gepersonaliseerde rapport samenstellen. Dit doe je met 

behulp van dynamische kolommen selectie. Je kunt zelf kolommen uit- en inschakelen om een voor 

jouw overzichtelijk rapport te genereren.  
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Bugfixes 

372412 Overschakelen tussen context Persoon naar Administratie werkte niet 

Er bestond een bug in het switchen tussen verschillende contexten. Dit gebeurde vaak bij het 

schakelen tussen Persoon en Administratie context. Het probleem is opgelost. 


