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1.1. Management rapportage planner
Belangrijk: U dient enkele wijzigingen door te voeren in uw bestaande rapportages,
zonder deze wijzigingen worden bestaande rapportages niet meer automatisch
verstuurd.
U hoeft geen bestaande instellingen te wijzigen, het is voldoende om de nieuwe configuratie
voor week, maand en kwartaalrapportages door te lopen.
Rapportages kunnen per E-mail worden verstuurd naar geselecteerde E-mail ontvangers. Dat
was al mogelijk. Nieuw is de mogelijkheid om de rapportage als Excelbestand te versturen.
Ook kan de begeleidende E-mail vanaf nu worden opgemaakt naar eigen wens.

Beheer van de management rapportages. Er is een optie ‘Configureer verzend-planning’ toegevoegd.
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In het onderstaande scherm vult u de velden in:
Veldnaam
Verzend als

Type

E-mail adres

Onderwerp
Activeer
Bericht
Opslaan

Functie
Bepaal de vorm van de rapportages. Als PDF
of Excel, of selecteer ‘Alle’ om 1 E-mail met
beide soorten bestanden in te stellen
Het soort rapport. Kies Medewerker of
Afdeling afhankelijk van uw voorkeur.
Standaard is ‘Medewerker’
De E-mailadressen van de ontvangers van dit
rapport. U voert deze in door het intypen
van het gewenste E-mailadres, gevolgd door
<Enter>
De Titel van de E-mail
Aanvinken om deze instellingen te gebruiken
De inhoud van de E-mail
De laatste stap om het rapport te bewaren

Het configuratiescherm van de rapportages
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1.2. Populaire telefoonnummers
Telefoonnummers die regelmatig gebeld worden, zoals interne afdelingsnummers, maar ook
externe partijen, kunnen worden toegevoegd aan een lijst met ‘Populaire nummers’.
Het toevoegen/beheren van deze populaire nummers kan worden gedaan via de admintool.
De gebruikers kunnen in de JKC applicatie vervolgens deze nummers eenvoudig gebruiken.

Admin configuratie voor Populaire nummers

Lijst met bestaande populaire nummers
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Scherm met registratievelden van Populaire nummers

Medewerker zoekscherm waarbinnen ook de populaire nummers gevonden kunnen worden.
Deze zijn herkenbaar aan het blauwe ikoontje. Er kan gezocht worden op naam, nummer, aantekening en emailadres.

Het telefoonpaneel toont ook het ikoon om de populaire nummers direct te kiezen
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Tijdens een telefoongesprek kunnen de populaire telefoonnummers ook via het telefoonbalkje worden gekozen.

1.3. Anonimiseren van de database
Versie 4.2 biedt de mogelijkheid om een kopie van de productiedatabase te maken zonder dat
de persoonsgegevens van klanten terecht komen in de testomgeving.
Deze anonimiserings-module is beschikbaar voor zowel Join Zaak&Document als voor Join
Klantcontact.

1.4. Alle wijzigingen
ID

Soort wijziging

Omschrijving

93769

Product Backlog Item

De telefoon status wordt aangepast op basis van het gekozen kanaal en
medewerker status

103890

Product Backlog Item

Er zijn nieuwe rapportage onderdelen toegevoegd voor inzicht in E-mail en
telefoon behandeling

105746

Product Backlog Item

Het medewerker detailscherm toont nu ook de werktijden, zoals ook
getoond wordt in het medewerker zoekscherm

104804

Product Backlog Item

In de lijstweergave van opgezochte personen wordt het voorvoegsel ook
weergegeven

98367

Product Backlog Item

Social media: meerdere reacties op geplaatste berichten kunnen
individueel beantwoord worden

99156

Product Backlog Item

Twitter: Geplaatste berichten kunnen worden bekeken via het dashboard

93150

Bug

In bulk afgehandelde terugbelnotities werden niet geteld in de rapportages

105640

Bug

Telefoonnummer van de klant werd in het sessie notitiescherm te streng
gecontroleerd, met foutmelding als gevolg. Deze controle is nu opgeheven.

101754

Bug

Niet alle sneltoetsen werken correct

104274

Bug

Na het in bulk beantwoorden of verwijderen van social media berichten,
werden afgehandelde berichten opnieuw getoond

104632

Improvement

De kaart die getoond wordt bij klanten en zaken, is verkleind
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103384

Bug

Themapagina’s koppel en ontkoppel functionaliteit toonde niet de eerder
gekoppelde items

98032

Bug

De volgorde van themapagina’s op het dashboard was niet consistent

102808

Bug

Afgehandelde terugbelnotities kregen als behandelaar naam in de
contactgeschiedenis de naam van de aanmaker i.p.v. de behandelaar.

103387

Bug

Veel gezochte items werden niet getoond na het intypen van tekst in de
algemene zoekbox

101689

Improvement

Themapagina’s kunnen nu in het Sleutelwoorden veld meer karakters
opslaan.

103976

Improvement

Export naar excel van de contactgeschiedenis toont nu ook de afdeling van
de behandelaar van de taak.
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