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Maarten Heuvel - Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 16:37

Aan: 'Maarten Heuvel - Online'

Onderwerp: Online Pro Update 2022.0.0.22: Nieuwe Online Pro functionaliteit Dashboard

Beste Online Pro Gebruikers,  

   

In de update van Online Pro van vandaag hebben we een nieuwe functionaliteit “Dashboard” geïntroduceerd.  

 

Voorbeeld van het initiële demo dashboard. 

  

 

Wat is een Dashboard? 
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Het dashboard heeft als doel snel inzicht te geven in juist die zaken die een medewerker of groep medewerkers belangrijk 

vindt.  

Op een dashboard kan een medewerker zelf naar eigen idee zogenaamde Widgets plaatsen die informatie geven over een 

specifiek onderdeel in Online Pro.  

 

 
 

Momenteel zijn er 16 widgets beschikbaar. In de updates gedurende de komende periode zal deze widget-lijst uitgebreid 

worden. Hierbij kijken we vooral naar de wensen en input die jullie geven over welke extra zaken je graag op een dashboard 

zou willen kunnen activeren. 

De wensen voor nieuwe widgets kun je eenvoudig doorgeven via de “Suggestie nieuwe widget” functie die standaard 

aanstaat op het Demo Dashboard. 

 

Een nieuw gedeeld of nieuw persoonlijk Dashboard aanmaken 

 

Standaard is een nieuw aangemaakt Dashboard voor iedereen toegankelijk, net zoals het “Demo Dashboard”. 

Op een aangemaakt Dashboard kunnen rechten ingesteld worden. Dit houdt in dat als iemand bijvoorbeeld in een Post-it 

een tekst toevoegt of verandert dit direct bij alle andere Pro gebruikers ook zichtbaar is. 

 

Wil je geen gedeeld Dashboard maar een persoonlijk Dashboard dan maak je een nieuwe aan en zet hier de rechten alleen 

op de inlognamen van jezelf. Dit persoonlijke Dashboard zal dan in de uitklapbox bij andere Pro gebruikers niet zichtbaar 

zijn. 

Je voegt hiervoor eerst een nieuw dashboard toe.  

 

Klik hiervoor op de knop “Bewerken”, en vervolgens “Toevoegen nieuw dashboard” en geef een naam voor dit dashboard 

in. 
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Vervolgens klik je opnieuw op de knop “Bewerken” en “Gebruikersrechten instellen van huidig dashboard”. Er verschijnt 

een scherm waar je de Online Pro gebruikers kunt aanvinken die toegang mogen hebben tot dit dashboard. 

 

 
 

Vervolgens kun je het lege dashboard scherm gaan indelen. Hiervoor klik je op de knop “Widgets aan/uitzetten” onderaan 

op de balk. Selecteer hier de widget die je wilt plaatsen. 

Beweeg vervolgens met de muis over het dashboard. De widget met de groene omlijsting ben je aan het plaatsen, wordt de 

omlijning rood dan past de widget niet op die plaats. Dit gebeurt als de ruimte te klein is of als deze bijvoorbeeld deels over 

een andere widget hangt.  

Op de positie waar je deze wilt plaatsen klik je deze vast met de linkermuisknop. De widget plaatst zich op de positie van de 

zwarte schaduw die tijdens het slepen zichtbaar is. 

 

 
 

Zodra de widget geplaatst is blijft het dashboard in bewerken-modus staan. Waarschijnlijk wil je nog wat widgets 

verschuiven of bijvoorbeeld de afmeting van de zojuist geplaatste widget aanpassen. 
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Als je met de muis over het blauwe kader beweegt kun je met de linkermuisknop deze naar alle kanten uitrekken of 

verkleinen zoals dit in Windows gebruikelijk is. 

Wil je de widget verplaatsen kun je dit voor elkaar krijgen via een klik op middelste knopje met de 4 pijltjes. 

 

 
 

Als je klaar bent met het plaatsen/verschalen van de widgets kun je op de knop “Indeling opslaan” klikken of links onderaan 

op de knop “opslaan”. 

 
De blauwe kaders verdwijnen dan weer. 

 

Wil je op een later moment de indeling weer aanpassen kun je dit uitvoeren via een klik op de knop “Bewerken” en 

“Widgets indeling aanpassen (verslepen/vergroten/verkleinen)”. 

 

Dupliceren van een dashboard 
 

Mocht iemand een handig dashboard hebben of je van een algemeen dashboard toch een persoonlijk dashboard wilt 

maken kan je via het menu “Bewerken” kiezen voor “Dupliceren huidige dashboard” en een kopie maken van een bestaand 

dashboard. 

Daarna kun je dit nieuwe dashboard veranderen of andere rechten geven. 

 

Opstarten in Dashboard 

 

Standaard start Online Pro nu na het inloggen op in het Dashboard tabblad. Hierdoor zie je meteen de belangrijke widgets 

die je geactiveerd hebt. Wil je dit niet kun je onderaan de balk van het dashboard de knop “Start in dashboard” uitzetten. 

 

 

Toelichting op een aantal widgets. 

 

Updates widget 
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Deze widget geeft de laatste nieuwsberichten of toegevoegde zaken in Online Pro weer. Hierdoor zijn wijzigingen aan 

Online Pro die tussendoor al beschikbaar zijn eerder te gebruiken. In de e-mail nieuwsbrief die regelmatig uitkomt worden 

deze tussentijdse aanpassingen uiteraard ook verzameld en uitgelegd. 

Daarnaast kunnen hier ook andere informatiemeldingen op komen te staan die een algemeen belang hebben. Eventueel 

kan bij een nieuwsitem ook een bestand gekoppeld zitten. Zoals bijvoorbeeld de PDF van een nieuwsbrief. Deze is dan met 

1 klik te openen. 

Deze lijst ververst zich automatisch elke 30 minuten. 

 

 
 

Post It widgets 

 

Deze widget is in verschillende kleuren beschikbaar. Hier kun je reminders of werklijstjes of andere zaken op zetten. 

Dit kan op een persoonlijk dashboard voor jezelf of juist op een werk-dashboard “claimzaken” bijvoorbeeld voor alle 

medewerkers van een claim afdeling. 

Als de tekst niet past op de Post It kan deze scrollen. Je ziet dan de pijltjes naar boven en beneden verschijnen.  

 

De tekst mag ook verzien worden van opmaak. Dit kan door te kopieren uit een ander programma of met de gebruikelijke 

sneltoetsen in Online Pro. 

Bijvoorbeeld Vet gedrukt (CTRL+B), Schuingedrukt (CTRL+I), Onderstreept (CTRL+U), Tijdstempel (CTRL+S) 
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Laatste geopende … widgets 

Er zijn een 7 tal laatst geopende widgets beschikbaar. Deze werken allen via het bekende principe van Online Pro.  

Hierbij is 1 extra kolom aanwezig. Dit is de “Geopend (datum)” die de datum/tijd weergeeft wanneer je dit item voor het 

laatst hebt geopend. Standaard staan deze lijsten hier ook op gesorteerd zodat de laatst geopende boven aan de lijst staat. 

 

 
 

E-mail clipboard widget 

Deze geeft het bekende E-mail clipboard van Online Pro weer. Hierop staan alle bestanden die je nog dient te e-mailen.  

In deze widget kun je bestanden bekijken/verwijderen of zelfs aanvullen. 

Het aanvullen van het E-mailclipboard kan eenvoudig door een bestand van je PC via drag & drop te slepen naar dit vakje op 

het dashboard.  
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Daarnaast kun je natuurlijk ook in elk programma een bestand rechtstreeks op het E-mailclipboard opslaan. 

 

Suggestie nieuwe widget 

We horen graag van je welke widgets je handig zou vinden om op je dashboard te kunnen plaatsen. 

Omschrijf daarom uitgebreid wat de inhoud van de widget dient te zijn en stuur deze door naar ons. We zullen de widgets 

waar het meeste om gevraagd worden als eerste op de ontwikkellijst zetten! 

 

 
 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten Heuvel 

Online Software - Online Webart 

   Online Groep 

   Maarten@OnlineGroep.nl  

   www.assurantiepakket.nl  

   www.onlinepro.nl  

   024-3716959 

   LinkedIn 

   Postadres 

   Postbus 6750 
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   6503 GG NIJMEGEN 

 

 


