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Algemeen 

API 
Deze release staat in het teken van de uitbreiding op de API. Mooie aanvulling is het exporteren van 

datasets via de API. Dit is perfect in te zetten voor externe pakketten waarmee u bijvoorbeeld e-mails 

verstuurd (Mailchimp) of managementinformatie verwerkt (Qlic sense). 

Voor de uitbreidingen bekijk onze site: http://api.fasterforward.nl/ 

Communicatie 

Formulier eigen tabblad 
In een vorige release is de snelkoppeling voor formulieren verwijderd en aan het tabblad ‘brief’ 

toegevoegd. In deze release is er een apart tabblad bijgekomen voor formulieren. De formulieren die 

nu bij het tabblad Brief staan worden verplaatst naar Formulieren. Voor Brief en Formulier zijn aparte 

rechten in te richten.  

 

Dossier 

Nieuwe “look & feel” dossier export 
In deze release is het scherm onder het tabblad dossier->export voorzien van de nieuwe “look & feel” 

van Faster Forward Elements.  

Let op! Het opslaan icoon (vinkje links boven) is niet meer aanwezig, voor het uitvoeren van de 

dossier export klikt u nu op “Exporteer geselecteerde gegevens”. 

 

Onderstaand enkele voorbeelden voor de nieuwe weergaven. 

Tabblad mijnDigimap 

 

  

http://api.fasterforward.nl/
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Tabblad Dossier 

 

Tabblad Adviesbox 
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Nieuwe “look & feel” mutaties in dossier en snelkoppelingen 
In deze release is het scherm onder het tabblad dossier->mutaties en het overzicht mutaties vanuit de 

CRM pagina snelkoppelingen voorzien van de nieuwe “look & feel” van Faster Forward Elements. Dit 

zijn de mutaties vanuit de mijnDigimap. 

 

 

 

Klikken op wijzigen voor het inzien van de mutaties: 

 

E-mail 

Concept/autosave 
Voor het opslaan van een concept e-mail of de autosave was het verplicht om het veld ‘Aan’ te vullen. 

Nu kan er een concept e-mail gemaakt worden zonder een e-mailadres in de ‘Aan’ te plaatsen. 
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HDN 

Stukkenlijst 
Het is mogelijk om meerdere stukken van hetzelfde type toe te voegen aan de stukkenlijst. Zo kunnen 

er meerdere jaarstukken opgevraagd worden bij de klant. 

Het is nu ook mogelijk om de naam van het stuk aan te passen vanuit de stukkentemplate. Op deze 

manier kunt u elk stuk een jaartal meegeven. In de rechterkolom kan de naam aangepast worden en 

daarna wordt de lijst opgeslagen. 

U vindt dit bij Beheer->Bestanden->Stukken templatemanager.  

 

Timerfunctie 

Registreren van tijd in openstaande registratie 
Deze bestaande timerfunctie hebben we verder verbeterd naar aanleiding van klant bevindingen. 

Als de gebruiker een registratie open heeft staan (brief, e-mail, registratiescherm) en op de knop bij 

de timer drukt om tijd te registreren wordt de verstreken tijd in deze registratie gevuld. Er wordt 

alleen nog een nieuw registratiescherm geopend wanneer u op de knop bij timer drukt in een scherm 

zonder registratiemogelijkheid. 



    

Release notes API en update schermen  7 

  


