
Releasenotes Rapportage Unit4   Versie 19.2 

 
GearSoft ©  mei 2019
  

Beste gebruiker, 

 

Met de oplevering van versie 19.2 wordt heel veel nieuwe functionaliteit beschikbaar gesteld. 

Doel hiervan is onder meer om u in de gelegenheid te stellen de rapporten vaker te delen met uw relaties om 

zo handvatten te bieden bij uw adviesdienstverlening en het onderwerp Personeel en Salaris op inzichtelijke 

wijze in kaart te brengen. Dit uit zich onder meer in het gebruik van Dynamische Dashboards. 

 

In basis is de werking gelijk gebleven, het bedieningspaneel, heeft echter wel op bepaalde punten een make-

over ondergaan. 

 

Leest u daarom deze releasenotes goed door, zodat u maximaal profiteert van de nieuwe mogelijkheden! 

Vergeet ook niet om deze informatie te delen met uw collega’s. 
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1. Het bedieningspaneel 
 

Het Bedieningspaneel, ook wel het Hoofdscherm genoemd, heeft een aantal wijzigingen ondergaan. 

Hieronder lichten wij de diverse elementen toe. 

1.1 Onderdelen van het bedieningspaneel 
 

Qua opzet is het bedieningspaneel ongewijzigd, wel is er een aantal nieuwe onderdelen aan toegevoegd – o.a. 

de Dynamische Dashboards en Loonkosten Werknemer Totaal. 

  

 
 

Start de rapportage, inclusief Alles aan/uit en AVG-proof 

2 basishoofdstukken, o.a. Contractinfo, Bruto-netto, Kosten, LIV/LKV, Loonaangifte, Journaalposten 

Opslaan van rapporten, diverse opslagvarianten  

 

BereikSelectie, Alles, Werkgever, Gebruikersgroep 

Tijdvak selectie, Maand, Kwartaal, Jaar 

Extra hoofdstukken, inclusief Aansluitingen, WKR, kostprijsanalyse en – prognose en Dynamische Dashboards 

Versiegegevens, inclusief Connectie en Teamviewer 

 

Een aantal onderdelen is nieuw, waaronder de Dynamische Dashboard, daarover later meer. 
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1.2 Naar het connectiescherm 
 

De knop voor het connectiescherm is vervangen door een inlogscherm. 

Stond deze knop vroeger hier:  

 

 
 

Vanaf deze versie klikt u op ‘het Stekkersymbool’: 

 

 
 

Hiermee wordt een inlogscherm geactiveerd: 

 

 
 

Na ingave van het wachtwoord verschijnt het vertrouwde Connectiescherm weer. 

Op het connectiescherm is wel het een en ander gewijzigd, daarover leest u verderop meer. 
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1.3 Schuifknoppen 
 

Op het bedieningspaneel bevindt zich een aantal schuifknoppen, bijvoorbeeld die voor ‘AVG-proof’: 

 

                                            
 

Simpelweg door er op te klikken verschuift de knop naar de gewenste stand. 

 

Er zijn knoppen voor: 

 

 AVG-Proof (zie hierboven) 

 

 Extern – Intern -> welke toelichting wordt getoond op het voorblad 

 

 Mappen – Supmappen -> waar en hoe worden 

rapporten opgeslagen 

 

 Beveiligd of niet -> wordt een rapport in Excel 

opgeslagen met ‘Werkbladbeveiliging’ of niet. 

 

Daarnaast is er nog een bijzonder knop waarmee u bepaalt of 

rapport en worden opgeslagen in Excel/Pdf/Web: 

 

1.4 Loonkosten Werknemer Totaal 
 

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de Loonkostenoverzichten. Naast Loonkosten per Afdeling en 

Loonkosten per Functie, is er nu ook een hoofdstuk voor Loonkosten Werknemer Totaal. 

Alle drie hoofdstukken zijn gegroepeerd onder Loonkosten: 
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2. Dynamische Dashboards 
 

Nieuw in deze versie is het gebruik van zogenaamde ‘Dynamische Dashboards’, deze vindt u rechtsonder bij 

de bijzondere hoofdstukken. 

 

 
 

2.1 Goed om te weten 
 

1. De werking en presentatie kan beïnvloed worden door de Officeversie waarmee de rapporten worden 

gemaakt en waarmee de rapporten worden geanalyseerd. De beste werking ervaart u met Office 

2013/2016. 

Office2010 werkt wel maar er kan niet altijd gebruik worden van de functionaliteiten die Office2013 en 

Office2016 wel bieden (zoals bijvoorbeeld trendlijnen en grafiekkleuren). Wij kunnen daarom een feilloze 

werking in Office2010 niet garanderen. 

 

2. De dashboards worden opgebouwd aan de hand van de grootte van het scherm waarop ze gemaakt 

worden. Zorg er daarom voor dat u de rapporten maakt op een scherm van de juiste afmetingen, een 

laptopscherm is vaak te klein om alles goed te kunnen zien. 

 

3. Houd er rekening mee dat – indien u de ‘werkbladbeveiliging’ gebruikt – de filterfunctionaliteit met 

behulp van de slicers niet direct beschikbaar is, u zult dan eerste de beveiliging er af moeten halen. 

 

4. Het zal duidelijk zijn dat de functionaliteit van de dynamiek alleen beschikbaar is bij opslag in Excel en niet 

in pdf of web. 
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2.2 Algemeen 
 

Een Dynamisch Dashboard is een hoofdstuk waarin de data wordt gepresenteerd in ‘dynamische grafieken’. 

De opbouw van het Dynamisch Dashboard is altijd hetzelfde: 

 

 
 

Grafieken en filters 

In het midden bevindt zicht het ‘Grafiekgebied’ en daarom heen ‘Filters’ ook wel ‘Slicers’ genoemd. 

 

 De Slicers boven het Grafiekgebied zijn de zgn. ‘TijdvakSlicers’, daarmee zoomt u in op jaren  en 

periodes. 

 Met de Slicers links en rechts zoomt u in op het betreffende onderdeel, welke slicers  dit zijn is per 

hoofdstuk verschillend, maar vaak worden Afdeling, Functie en Werknemer getoond. 

 

Alle slicers staan met elkaar in verbinding en ook de Grafieken reageren op de filterkeuzes die u maakt. 

 

Meerdere jaren 

Nieuw is dat we de informatie van 2 jaren laten zien, het huidige jaar en het vorige jaar, zodat u gegevens 

gemakkelijk met elkaar kunt vergelijken. 

 

Toelichting 

Met deze nieuwe wijze van presenteren verwachten wij dat u de rapportages nog beter kunt inzetten bij de 

adviestrajecten voor uw klanten.  
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3. Settings -> Instellingen aanpassen 

3.1 Toelichting 
 

In deze versie kan een gebruiker zelf veel instellingen aanpassen, echter de applicatiebeheerder bepaalt of de 

gebruiker daadwerkelijk toegang heeft tot deze instellingen. 

 

De applicatiebeheerder kan op het Connectieblad de optie ‘Aapassen instelling toestaan’ aanzetten. 

 

 
 

Op het hoofdblad komt dan de knop ‘Settings’ beschikbaar: 

 

 
 

 

Overweging 

Of u Instellingen daadwerkelijk vrijgeeft om aan te passen hangt van u zelf af. Het geeft veel vrijheden maar 

kan ook leiden tot wildgroei, daarom is het misschien wel goed om de instellingen samen met de gebruikers in 

onderling overleg vast te stellen en daarna de optie niet beschikbaar te stellen. 

 

In de volgende paragrafen leest u wat er aangepast kan worden. 
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Met de knop ‘Settings’ komt u op het Instellingenblad, u heeft daar de volgende mogelijkheden: 

 

 
 

Kies vervolgens voor het onderdeel dat u wilt aanpassen: 

 

1. Hoofdstukindeling 

2. Basis Lay-out Rapport 

3. Stamkaart werkgever 

4. Informatierubrieken 

5. Prognose Loonkosten 

6. LIV / jeugd-LIV / LKV 
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3.2 Hoofdstukindeling 
 

 
 

Toelichting 

Bij de Hoofdstukindeling bepaalt u welke hoofdstukken worden ‘aangezet’ als u op het 

hoofdscherm klikt op ‘Alles aan/uit’. Links staan de standaard hoofdstukken, rechts de 

bijzondere hoofdstukken. 

 

Op deze wijze bepaalt u zelf hoe een standaard rapportage er uitziet. 
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3.3 Basis Lay-out Rapport 
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Toelichting 

De stijl van een rapport kunt u aanpassen aan de huisstijl van uw kantoor. 

 

Hiervoor is een viertal onderdelen beschikbaar om aan te passen: 

 

 Titelbalk 

 Lijsten en Tabellen 

 Grafieken 

 Slicers en Filters 

 

Voor het aanpassen van de stijl van een onderdeel selecteert u het gewenst onderdeel door er op te klikken, in 

het Excel-lint verschijnen dan de ontwerp-opties. 

 

Tip: selecteer altijd een hoofdstijl, en pas deze niet aan, wijzigingen worden dan niet altijd meegenomen. 

 

Voor de Titelbalk 

 

 
 

Voor de lijsten en tabellen 

 

 
 

Voor Grafieken 

 

 
 

Voor Slicers en Filters 

 

 
 

Noot: de Pivottable  of Draaitabel kunt u niet aanpassen (deze worden niet getoond). 
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3.4 Stamkaart werkgever 
 

 
 

 

Dit onderdeel is niet gewijzigd, enkel toegevoegd aan het instellingenblad. Voorheen kon u deze optie 

rechtstreeks vanuit het hoofdblad benaderen. 
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3.5 Informatierubrieken 
 

 

 
 

Ook dit onderdeel is niet gewijzigd, maar stond voorheen op het Connectieblad. 

3.6 Prognose Loonkosten 
 

 
 

Is ook niet gewijzigd alleen verplaatst naar de Instellingen. 

  



Releasenotes Rapportage Unit4   Versie 19.2 

 
GearSoft ©  mei 2019
  

3.7 LIV / Jeugd LIV / LKV 
 

 
 

Bij de LIV / Jeugd LIV / LKV ziet u welke parameters wij gebruiken voor het calculeren van de LIV e LKV. Deze 

gegevens kunt u beter niet aanpassen. Het is bedoeld om inzichtelijk te maken met welke rekenwaarden het 

hoofdstuk ‘Subsidies’ worden opgebouwd. 
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4. Overige wijzigingen 
 

 

Reset-button 

 

 
 

Bij het gebruik van de ‘Reset-button’ wordt getokkeld tussen 0;99999999 en ;ZZZZZZZZ. 

Dit is nu zo aangepast dat ook klanten met een alfanumeriek werkgevernummer worden meegenomen. 

 

 

Kostprijslijst 

De Kostprijslijst – als onderdeel van de Kostprijsanalyse – is qua opmaak gelijkgesteld aan de overige 

lijstopmaak. 

 

 

 

 


