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Herziening 2015 
 

 

 

Regelneef onderging dit jaar een grote operatie. 

 

Regelneef is qua interne software-structuur sterk herzien en gemoderniseerd. Dit was nodig om 

Regelneef op meer verschillende manieren in te kunnen zetten in volgende versies. Hierbij kan 

gedacht worden aan de mogelijkheid om Regelneef als cloud-service te gebruiken. De cloud is ook 

de basis waarop we mogelijk gaan maken om via mobiele Regelneef applicaties bepaalde 

gegevens uit Regelneef te kunnen ontsluiten en muteren. 

 

Aan de buitenkant zijn deze interne aanpassingen doorgaans niet zichtbaar. Wel is de mogelijkheid 

aangegrepen om dingen efficiënter te maken, waar dat mogelijk of nodig is. Een voorbeeld daarvan 

in deze versie is de planlijst uitzendkrachten. 

 

Hieronder staan de aanpassingen beschreven die de afgelopen periode, naast de herziening zelf, 

toch zijn gerealiseerd. 

 

 

 

Planlijst uitzendkrachten 
 

 

SNELLER 

De planlijst is een onderdeel waar heel veel gegevens samen komen, wat in de oude opzet een wat 

trage werking als gevolg kon hebben. In de huidige versie is de werking intern rigoureus herzien 

om het ophalen van gegevens efficiënter en het geheel dus sneller te maken. Dit is te merken aan: 

 het openen van de planlijst (*) 
 het verversen van de planlijst (bijv. na het muteren van een plaatsing of opnieuw zoeken) 
(*) Let wel, de eerste keer dat een bepaald scherm in Regelneef opgestart wordt, is altijd wat trager dan de volgende 
keren.  

Berekening overwerktariefbedragen in plaatsing 

In een plaatsing kan het tarief worden gekozen waarbij ook overwerkpercentages worden 

overgenomen. Vanaf heden worden nu ook automatisch de bijbehorende bedragen ingevuld. 

 

Minder meldingen weg klikken 

Als er rode meldingen zijn bij het opslaan van een planningsscherm, dan wordt dit voortaan via een 

ballon rechtsonder gemeld, welke dus automatisch verdwijnt. 

Werkbrieven 

 Het genereren van werkbrieven vanuit de planlijst is duidelijker gemaakt qua instellingen. 
 De optie om een werkbrief te verversen op basis van de achterliggende plaatsing werkt nu 

completer dan voorheen. De totalen van looncomponenten worden nu ook automatisch 

herberekend. 
 In de planlijst uitzendkrachten is het nu mogelijk om een kolom toe te voegen met daarin de 

opmerkingen van de werkbrief.  
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Importmodules 
 

 

Bij het importeren van een enkele uitzendkracht biedt Regelneef nu de optie om de geïmporteerde 

uitzendkracht direct te openen. Zo kunnen bijvoorbeeld aanvullende gegevens direct worden 

toegevoegd. 

 

Indien gegevens aangepast worden in het detailscherm van een importregel, dan wordt voortaan 

automatisch opnieuw gevalideerd. Zo ziet u de importproblemen direct verdwijnen. 

 

De importmodules voor uitzendkrachten, klanten en uren zijn nu volledig geschikt voor multi-user 

gebruik. Iedere gebruiker kan nu apart iets importeren. 

 

Diversen 
 

 

 

Bestandsarchief met DropBox, OneDrive etc. 

Het pad naar de bestanden kan afhankelijk worden gemaakt van de Windows gebruikersnaam. Als 

de code {WINUSER} in het pad staat, zal Regelneef dat bij uitvoering vervangen door de Windows 

gebruikersnaam. Dit is bijvoorbeeld nuttig als verwezen moet worden naar de gesynchroniseerde 

bestanden van DropBox of OneDrive. Als centraal pad kan dan bijvoorbeeld 

c:\users\{WINUSER}\DropBox worden ingevuld. 

 

Klanten zoeken op debiteurnummer 

Aan het selectiescherm is een zoekveld toegevoegd voor het selecteren op (een deel van) het 

debiteurnummer. 

 

Efficiënter detailscherm van uitzendkracht en klant 

Gegevens die op tabs (bijvoorbeeld plaatsingen, contacten) staan worden voortaan pas opgehaald 

op het moment dat de betreffende tab geopend wordt, en niet meer bij het openen van het scherm 

zelf. Het scherm zal daardoor wat sneller opstarten. 

 

SMS ontvangers direct muteren 

De lijst met ontvangers is nu direct in de cellen te muteren. Voorheen werkte dit via een apart te 

openen sub-scherm, wat extra handelingen kost.  

Registratie van talen bij uitzendkracht 

De weergave en het muteren van de taalbeheersing is veranderd. Dit scheelt ruimte in het scherm, 

is overzichtelijker en werkt nu hetzelfde zoals bijvoorbeeld bij de aanvragen. 

Data exporteren vanuit documenten/layout scherm 

Het layoutscherm, waar vanuit de layout gekozen kan worden om samen te voegen met de 

geselecteerde gegevens, heeft nu de mogelijkheid om die achterliggende samenvoeg-gegevens in 

een simpele layout te exporteren naar een Excel bestand. Dit is mogelijk via de knop: 

[Toon Onderhoudsopties->]Gegevens exporteren 

 Dit geeft een duidelijk inzicht in welke samenvoeg-gegevens er allemaal zijn. 
 Deze optie is ook nuttig als u de samenvoeg-gegevens bijvoorbeeld zelf in tabelvorm in een 

andere toepassing wilt gebruiken. Het is niet bedoeld als layoutsysteem naar Excel; de gegevens 

worden in een vast formaat weggeschreven. 
  



 
Aanpassingen in Regelneef 7.6.0  Pagina 3 van 3 

 
Telling van gelijktijdige gebruikers 

Tot nu toe bleef soms een gebruiker lang in de lijst staan als actieve gebruiker. Dit ontstond door 

het niet correct afsluiten van Regelneef, in combinatie met het sindsdien niet meer opnieuw 

inloggen door die persoon. 

Dit is nu veranderd; voortaan worden deze gebruiksregistraties automatisch opgeheven als de 

betreffende Regelneef gebruiker niet meer actief blijkt te zijn. 

Nieuwe kolommen in lijstdefinities 

Planlijst- en planbord uitzendkrachten:  

 CAO inlener 
 CAO loon 
 Geboorteplaats 
 Opmerkingen uit werkbrief (alleen op planlijst) 
Planlijst accommodaties: 

 De plaats van de klant van de huidige plaatsing 

Overig 

 Het bankrekeningnummer bij een accommodatie ondersteunt nu ook grotere nummers (IBAN). 
 Onderhoud->Tabellen->BTW codes is nu goed instelbaar via het rechtensysteem. 
 In sommige gevallen was een bepaalde aanvraag niet samen te voegen in een document. Dit is 

verholpen. 
 

 


