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WEB 

114835 – Locaties – Sorteren op kolommen in locatie autoresponder en status 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het sorteren van kolommen in de locatie autoresponder werkte niet naar verwachting. Niet elke 
kolom werd netjes gesorteerd. Daarnaast was de verkeerde statuslijst gekoppeld waardoor de 
locatie autoresponders niet zouden werken. Al aangemaakte autoresponders worden automatisch 
verwijderd omdat deze niet bruikbaar zijn. 
 

115043 – Contracten – Wijziging in selectie van contracten 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In sommige gevallen werd bij een grotere selectie van contracten het contract dubbel geselecteerd. 
Omdat dit niet wenselijk is, is er een extra controle doorgevoerd zodat contracten niet dubbel 
geselecteerd kunnen worden. 

Plugins 

114919 – Exact Online – Zuiniger maken van plugin 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Exact Online voert per 1 juli 2021 limieten in om het platform stabiel te houden, daarom is de Exact 
Online plugin zuiniger gemaakt met betrekking tot het aantal aanroepen richting Exact Online. 
Hierdoor zal de koppeling binnen de nieuwe limieten blijven. 
 

Apps 

85638 – Device registratie verwijderen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Voorheen werd in de apps bijgehouden welk device gebruik maakte van de app. Vanwege 
veiligheidsredenen is de device registratie verwijderd. 


