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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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MijnDiAd 1.3 Release

Release 1.3
Met trots presenteren we u weer een aantal mooie verbeteringen, deze hebben we per
categorie ingedeeld en staan hieronder beschreven.

1. Algemeen
1.1. Het is nu mogelijk om de cliënten en facturen rechtstreeks te exporteren naar Office
Excel.
1.2. We hebben wat verbeteringen doorgevoerd om te voorkomen dat de factuur emails in de Spam map komen. Helaas hebben we hier niet veel invloed op dus het
kan nog steeds voorkomen.
1.3. De manier waarop gegevens worden opgeslagen is verbeterd voor meer
uitbereidingsmogelijkheden in de toekomst.

2. Cliënten
2.1. Bij een cliënt kan nu een profielfoto worden geüpload die u kan zien bij de cliënt en
de consulten.

3. Agenda
3.1. Het letter type van de afspraken in de agenda iets groter gemaakt.
3.2. Betaling registeren bij de consult veranderd: vanaf nu is het mogelijk om direct
aan te geven of een nota betaald is. Dit wordt vervolgens op de nota
weergegeven.
3.3. Er kan vóór het aanmaken van een nieuwe nota een voorbeeld worden gemaakt
om te controleren of alle gegevens correct op de nota staan.
3.4. Na het aanmaken van een nieuwe nota krijgt u nu een optie of u de nota wilt
printen of e-mailen.

4. Facturatie
4.1. Bekijken van voorbeeld facturen mogelijk gemaakt bij consult, afspraak declareren
en bij losse nota aanmaken.
4.2. Er kan een betalingsgeschiedenis worden opgebouwd bij een nota.
4.3. Er kan een voorbeeld van een herinnering worden bekeken voordat hij verstuurd
wordt.
4.4. Bij een losse nota kan er nu ook gekozen worden om de nota te versturen naar een
relatie.
4.5. Bij een losse nota kunnen nu extra velden worden toegevoegd die op de nota komen
te staan.
4.6. Optimalisatie voor het gebruik van briefpapier

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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