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Algemeen 
Lettertype wordt aangepast aan de resolutie in de nieuwe schermen 
Dit wil zeggen dat als men een kleinere resolutie gebruikt het lettertype kleiner wordt zodat de 
vele info op het scherm toch goed leesbaar blijft. Voor nu is dit toegepast in de e-mail, HDN inbox 
en het takenscherm. Later volgt dit in de schermen die een nieuwe ‘look en feel’ gaan krijgen. 

Voor een resolutie onder de 920px breed is het lettertype 10px, vanaf 920 tot 1800px is het 
lettertype 11px en is de resolutie hoger dan 1800px is het lettertype 14px. 

E-mail 
Bijlage in de E-mail 
Wanneer je de e-mail via een e-mailregel doorstuurde werd de bijlage niet meegenomen. Dit is 
aangepast en de bijlage gaat nu ook mee. 

Financieel 
Vergoeding aan deelnemer betalen wanneer factuur betaald is 
Er zijn Elements omgevingen waar franchiseconstructies ingericht zijn. In veel van deze gevallen 
factureren de franchisegevers de eindklant voor de franchise nemers om te zorgen dat de 
geldstroom via de franchisegever loopt. In veel van deze gevallen wordt er een bedrag (vast of 
percentage) ingehouden. 

Voorbeeld:  

Voor de verleende diensten wordt een factuur gestuurd naar de eindklant van € 1500. Van dit bedrag 
wordt € 500 ingehouden door de franchise gever en wordt er € 1000 doorgestort naar de franchise 
nemer via de rekening-courant met de deelnemer. 

Franchise gevers nemen zo het debiteurenrisico voor de franchisenemers omdat de geldstroom 
via de franchisegever loopt. Gewenst is om de doorbetaling aan de franchisenemer pas te doen 
als de debiteur betaald heeft. De betaling op de RC deelnemer mag daarom pas "betaalbaar 
gesteld" worden op het moment van incasseren en indien de factuur is betaald. Dit is nu mogelijk 
gemaakt in Elements. 

Wanneer u hier gebruik van wenst te maken stuurt u een e-mail naar support@fasterforward.nl 

 

SBR (Standaard Business Reporting) 
In Elements kan elke klant zelf de administratie inrichten met eigen grootboekrekeningnummers.  

Nu is het gewenst daar een standaard voor te gebruiken. Hiervoor koppel je een sbr-code aan 
een grootboekrekening. 

mailto:support@fasterforward.nl
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SBR is een gestandaardiseerde manier van aanleveren van de data uit de administratie zodat er 
eenvoudig gerapporteerd kan worden naar de verschillende instanties. 

Voor meer informatie over SBR: 

http://www.sbr-nl.nl/wat-is-sbr/ 

 

 
 
Debiteuren/crediteuren aanmaken en onderhouden 
Middels de snap-in debiteuren of crediteuren kan er gekozen worden om een debiteur of 
crediteur aan te maken. De schermen die volgen bij de twee opties zijn hetzelfde. Ditzelfde geldt 
ook voor de opties “Onderhoud“ in beide snap-ins. 

 

Bij het aanmaken van een debiteur of crediteur (respectievelijk wat gekozen wordt) staat nu in 
het vervolgscherm direct het vinkje bij debiteur of crediteur aangevinkt. 

In het volgende scherm komen de opties om de debiteur of crediteur verder in te richten. Een 
aantal van die gegevens zijn al ingevuld bij ‘Onderhoud administratie’ en worden nu gelijk 
overgenomen. 

Dit zijn de velden: 

• Debiteurenrekening 
• Betalingsconditie 
• Krediet limiet 
• Grootboekrekening 
• BTW-code 

 

Pagina bij herhalingsfacturen 
Als de gebruiker bij de facturen een aantal herhalingen aanmaakt welke niet op 1 pagina passen 
zullen er meerdere pagina’s met herhalingen zichtbaar worden. Nu was het zo dat wanneer je op 
de laatste pagina de herhalingsfacturen verwijderde, je terecht kwam op een leeg scherm. Dit is 
aangepast zodat er teruggesprongen wordt naar pagina 1. 

http://www.sbr-nl.nl/wat-is-sbr/
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Factuurnummerreeks instellen 
Het is mogelijk handmatig de factuurnummerreeks aan te passen. Er vindt nu een controle plaats 
bij het instellen van het factuurnummer, deze controleert of het factuurnummer reeds is 
uitgegeven. Dit om dubbele factuurnummers te voorkomen. 

 

Foutmelding bij uitvallen factuur 
Wanneer een factuur niet kan worden weg geboekt komt hier nu een duidelijke foutmelding naar 
voren. Dit geldt alleen bij het handmatig wegboeken van facturen. 

Zie voorbeeld: 
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Foutmelding verbeterd bij incasso module 
In de module betalingen selecteren kun je een nieuwe incasso opvoeren. Wanneer je een 
negatief bedrag aan vinkt en vervolgens wilt opslaan wordt een melding getoond: Het 
incassobedrag voor debiteur "Debiteur" met mandaat "NL80ABNA0556058410-5320-189" is 
negatief. Soms kwam de verkeerde debiteur naar boven, dit komt nu niet meer voor. 

HDN 
Kantoor matching bij nieuwe aanvraag 
Als de adviseur een nieuwe aanvraag (HDN AX) inschiet vanuit het adviespakket naar Elements 
met een opgehoogd versienummer maar een afwijkende maatschappij dan zal het bericht 
uitvallen en op “mislukt“ komen te staan. Dit is namelijk geen nieuwe versie van het advies maar 
een hele nieuwe aanvraag.  

In omgevingen met meerdere kantoren zag de adviseur dit bericht niet omdat het uitvalt en het 
bericht niet op kantoor gematcht werd. Wanneer er eerder wel een match is gemaakt op basis 
van het aanvraagvolgnummer zal nu het kantoor getoond worden. 

Het kantoor ziet nu de mislukte berichten. 

Taken 
Nieuw takenscherm 
Het taken scherm heeft een nieuwe weergave zoals eerdere modules ook aangepast zijn. 

 

Dit is het ‘oude’ takenscherm. 

  

 

Dit is het nieuwe takenscherm: 
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Optie om het takenfilter te bewaren na uitloggen 
In het takenscherm is een zoekfilter in te stellen. Deze instelling werd niet onthouden, na 
opnieuw inloggen diende dit opnieuw ingesteld te worden. Nu is het mogelijk dat de instellingen 
die de gebruiker maakt onthouden worden zodat deze als de gebruiker weer inlogt, hetzelfde zijn 
als toen deze uitlogde. 
 
De velden Startdatum, Einddatum, Nummer en Naam zijn hier een uitzondering op. 
 
De volgende afbeelding laat bij workflowgroep de selectie ‘support’ zien. Daarna klikt u op 
zoeken, het vergrootglas icoon. Wilt u de zoek opdracht wijzigen of verwijderen, klikt u op het 
rode kruis. 
 

  

Rechtsboven in uw scherm verschijnt nu een tandwiel icoon: 

 

Door met de muis over het tandwiel te gaan krijg je nu de mogelijkheid om de filters op te slaan. 
(Standaard filters overschrijven). 

Nu worden de ingestelde filters als standaard bewaard.  
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Wilt u de filters wijzigen, gaat u met de muis naar het tandwiel en selecteert u ‘Persoonlijke filters 
overschrijven’ of ‘Standaard filters herstellen’. 
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