
Nieuwe features 
Calculated 4.0
Er is veel veranderd in Calculated 4.0. In het oog springt het 

nieuwe en compacte ontwerp met veel oog voor detail. Dit zorgt 

voor een betere beleving van medewerkers tijdens het bestellen. 

Ook achter de schermen in het beheerdersgedeelte is dit ontwerp 

doorgevoerd en terug te vinden in het aanvragen- en 

medewerkersoverzicht, de indeling van bedrijven en afdelingen 

en de rapportage. Ook is er nieuwe functionaliteit toegevoegd. 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Bestellen
Door het compacte ontwerp van de bestelschermen ontstaat er 
meer rust en overzicht. Dit geldt zowel voor de desktop- als de 
smartphone versie. Dit vergemakkelijkt het bestelproces.

 � Verbeterde medewerkers- en pakketweergave

 � Direct aantal artikelen invullen 

 � Meer afbeeldingen per artikel weergeven

 � Meer ruimte voor maatvelden en opties

 � Uitgebreide bestelhistorie voor medewerkers en aanvragers

 � Verbeterd bestelproces op smartphones

Aanvragen afhandelen
Het aanvragenoverzicht laat nu zien wat de status is van individuele 
artikelen binnen een aanvraag. Zo is direct te zien of de hele aanvraag 
is goedgekeurd en of alle artikelen binnen de order zijn besteld of 
uitgeleverd. En natuurlijk of de hele order is afgehandeld.

 � Helder overzicht van de status van alle aanvragen

 � Zelf bepalen wanneer een aanvraag de status “afgehandeld” krijgt 

(bij alle artikelen goed- of afgekeurd, geleverd of overhandigd)

 � Uitsplitsing aanvraag totaal in subtotalen per soort budget 

 � Uitbreiding historie van wijzigingen binnen de aanvraag pér artikel

 � Beoordeling en statuswijziging voor alle artikelen, in 1 keer, doorvoeren

 � Gepersonaliseerd ophaalbericht aan medewerker bij levering

Medewerkers
Belangrijke verbeteringen zijn het uitdienst kunnen zetten van medewerkers en 
de retourregistratie van artikelen. Ook worden lopende aanvragen vastgezet als 
medewerkers uit dienst gaan. Deze kunnen dan niet meer worden gewijzigd.

 � Medewerkers filteren per bedrijf of afdeling

 � Medewerkers uit dienst zetten. Tellen na 1 jaar niet meer mee voor de licentie

 � Automatisch vastzetten lopende aanvragen bij uitdiensttreding

 � Retourregistratie artikelen (akkoord / niet-akkoord) toegevoegd

 � Filter uit dienst getreden medewerkers toegevoegd in overzicht

Pakketten en Budgetten
Het overzicht van pakketten en budgetten is overzichtelijker 
gemaakt en daardoor intuïtiever in gebruik en weergave. Mede 
door consequent gebruik van iconen. Naast geldbudget en aantal-
per-periode is ook het onbeperkt budgettype toegevoegd, met de 
mogelijkheid om prijzen in deze weergave te tonen of te verbergen. 

 � Compactere en verbeterde weergave pakketten

 � Onbeperkt budgettype toegevoegd met optioneel weergave artikelprijzen

 � Verbeterde weergave budgetten (gebruikt, resterend, openstaand)

Binnenkort vind je een extra 
toelichting op deze nieuwe features 
op onze vernieuwde website!

Rapportage
Een verbetering in de weergave van de rapportage, is dat de filters 
verdwijnen bij de weergave van de resultaten. Dat scheelt schermruimte. 
Bij invullen of aanpassen kunnen de filters eenvoudig weer tevoorschijn 
worden geklikt. Daarnaast zijn er diverse filters toegevoegd en uitgebreid. 

 � Efficiëntere weergave rapportage resultaten

 � Filter dienstverband medewerkers en opmerkingen toegevoegd

 � Filter artikelstatus uitgebreid (incl. retourregistratie)

 � Filters conditioneel gemaakt aan rapporttype

 � Naast aantal nu ook artikelprijs toegevoegd en weergave subtotalen

E-mailnotificaties
Het nieuwe ontwerp is ook doorgevoerd in de e-mailnotificaties voor 
medewerkers, aanvragers, (toe)leveranciers en beheerders. Informatie in 
de e-mails wordt beter weergegeven en bij statusupdate e-mails wordt 
nu ook aangegeven hoeveel wijzigingen er zijn en wat er is gewijzigd.

 � Algehele verbetering ontwerp e-mailnotificaties

 � Tekstuele verbeteringen in e-mails

 � Artikelafbeeldingen toegevoegd in e-mail

 � Wijzigingen in statusupdate e-mails worden weergegeven (in aantal en soort)

Help & Support
De handleiding in pdf-formaat is vervangen door een support website 
voor medewerkers en beheerders. Deze support-omgeving is direct te 
benaderen vanuit het menu in Calculated, zowel voor medewerkers 
en bestellers (front-end) als voor beheerders (back-end).

Support en uitleg bij bestaande én nieuwe features is daarmee 
altijd actueel en eenvoudig voor iedereen beschikbaar!


