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Inleiding	  releasenotes	  
	  
MijnDiAd	  is	  continue	  in	  ontwikkeling.	  Op	  basis	  van	  uw	  feedback	  maken	  we	  MijnDiAd	  steeds	  
beter.	  
Als	  er	  nieuwe	  functies	  klaar	  en	  getest	  zijn	  worden	  deze	  automatisch	  voor	  u	  doorgevoerd.	  Op	  
deze	  manier	  werkt	  u	  altijd	  in	  de	  meest	  recente	  versie	  van	  MijnDiAd.	  
In	  de	  releasenotes	  vindt	  u	  de	  aanpassingen	  die	  we	  in	  de	  release	  hebben	  doorgevoerd.	  
Hierdoor	  blijft	  u	  op	  de	  hoogte	  en	  komt	  u	  niet	  voor	  verassingen	  te	  staan	  tijdens	  het	  gebruik	  
van	  MijnDiAd.	  
Heeft	  u	  vragen	  over	  deze	  releasenotes?	  Stuur	  dan	  een	  e-‐mail	  naar	  support@mijndiad.nl	  	  
	  
Ook	  al	  uw	  ideeën	  en	  wensen	  ontvangen	  we	  graag	  op	  dit	  e-‐mailadres!	  
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Release	  1.1	  
	  
Met	  trots	  presenteren	  we	  u	  weer	  een	  aantal	  mooie	  verbeteringen,	  deze	  hebben	  we	  per	  
categorie	  ingedeeld	  en	  staan	  hieronder	  beschreven.	  
	  

Algemeen	  
	  

1. MijnDiAd	  is	  nu	  ook	  te	  gebruiken	  op	  de	  Apple	  iPad.	  Hiervoor	  hebben	  we	  een	  wijziging	  
in	  de	  tabellen	  doorgevoerd.	  Om	  naar	  de	  cliëntgegevens	  te	  gaan	  dient	  op	  de	  button	  
‘Tonen’	  getikt	  te	  worden.	  Het	  is	  niet	  meer	  mogelijk	  om	  de	  hele	  regel	  aan	  te	  klikken.	  

	  

	  
	  

2. Het	  ‘Instellingen’	  scherm	  is	  uitgebreid.	  Hiermee	  is	  het	  mogelijk	  om	  zelf	  diverse	  
gegevens	  van	  uw	  praktijk	  in	  te	  stellen.	  
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Cliënten	  
	  

1. Nieuwe	  functie	  om	  cliënten	  zelf	  hun	  gegevens	  in	  te	  laten	  vullen.	  Door	  te	  tikken	  op	  
‘Cliënt	  uitnodigen’	  kan	  het	  e-‐mailadres	  worden	  ingevuld,	  waarna	  de	  cliënt	  een	  
uitnodiging	  krijgt	  om	  zelf	  zijn	  gegevens	  in	  te	  vullen.	  De	  ingevoerde	  gegevens	  kunnen	  
vervolgens	  via	  ‘Cliënt	  toevoegen’	  eenvoudig	  worden	  toegevoegd	  aan	  uw	  ‘Cliënten’.	  

	  

	  
	  

2. Herinnering	  e-‐mails	  voor	  afspraken	  worden	  gebundeld.	  Indien	  een	  cliënt	  meerdere	  
afspraken	  op	  1	  dag	  heeft	  worden	  deze	  in	  de	  herinneringsmail	  gebundeld	  zodat	  de	  
cliënt	  niet	  meerdere	  mailtjes	  ontvangt	  

3. Vanuit	  het	  scherm	  ‘Behandelingen	  koppelen’	  is	  een	  button	  toegevoegd	  om	  terug	  
naar	  de	  cliëntgegevens	  te	  gaan	  

4. Bij	  het	  toevoegen	  van	  nieuwe	  cliënten	  kunnen	  de	  vinkjes	  ‘Factuur	  mailen’	  en	  
‘Afspraak	  herinnering	  sturen’	  alleen	  worden	  aangevinkt	  als	  er	  een	  e-‐mailadres	  is	  
ingevuld	  

5. Bij	  het	  teruggaan	  naar	  het	  ‘Cliëntoverzicht’	  wordt	  ‘onthouden’	  waar	  u	  in	  de	  tabel	  
was.	  Als	  u	  bijvoorbeeld	  vanuit	  pagina	  4	  een	  cliëntkaart	  opent,	  en	  daarna	  op	  ‘Vorige’	  
tikt,	  komt	  u	  weer	  terug	  op	  pagina	  4.	  

Facturatie	  
	  

1. Er	  is	  een	  verbeterde	  techniek	  geïmplementeerd	  voor	  het	  maken	  van	  de	  facturen	  
2. Verschillende	  verbeteringen	  doorgevoerd	  aan	  het	  importeren	  van	  banktransacties	  
3. ‘Afspraken	  declareren’	  toont	  nu	  ook	  de	  afspraken	  van	  vandaag	  
4. ‘Afspraken	  declareren’.	  Geselecteerde	  afspraken	  blijven	  geselecteerd	  als	  u	  naar	  een	  

volgende	  pagina	  gaat.	  
5. Het	  ‘Overzicht’	  wordt	  nu	  standaard	  gefilterd	  op	  Openstaande	  facturen.	  Op	  deze	  

manier	  zijn	  de	  facturen	  waar	  u	  nog	  iets	  mee	  moet	  direct	  inzichtelijk	  

Statistiek	  
1. Het	  onderdeel	  ‘Statistiek’	  is	  verbeterd	  waardoor	  de	  cijfers	  die	  worden	  getoond	  nu	  

kloppen.	  
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Heeft	  u	  vragen	  over	  deze	  releasenotes?	  Stuur	  dan	  een	  e-‐mail	  naar	  support@mijndiad.nl	  	  
Ook	  al	  uw	  ideeën	  en	  wensen	  ontvangen	  we	  graag	  op	  dit	  e-‐mailadres!	  

	  


