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Een fris nieuw jasje
De VISI software van Bakker&Spees heeft een fris nieuw jasje gekregen. Veel van de bekende menuknoppen
vind je nog steeds op dezelfde plek, maar wel met nieuwe iconen.

Eenvoudige weergave
Standaard opent VISI nu in de Eenvoudige weergave. Een simpeler en duidelijker overzicht, waarmee je in één
oogopslag direct alle noodzakelijk informatie ziet over de transactie, de bijbehorende berichten en de status
ervan.
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Het nieuwe transactie venster
In het vernieuwde transactievenster is meer ruimte gecreëerd voor de gegevens van de transactie. Zo zie je
meteen het onderwerp van de transactie, het type transactie, de verzender en de ontvanger. Ook zie je direct
de status door middel van de gekleurde balkjes en de eventuele reactietermijn. Op veler verzoek hebben we
het inspringen van de verschillende transacties vergroot, zodat het nu duidelijker en overzichtelijker is welke
berichten bij welke transactie horen.
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Het nieuwe berichtenvenster
Het berichtenvenster in VISI is versimpeld. Er is een duidelijke lijn toegevoegd tussen alle hoofdstukjes.
Daarnaast kun je nu niet alleen in nieuwe berichten, maar ook in al verstuurde berichten, de helpteksten voor
de verschillende velden lezen. Zo weet je altijd wat er wordt bedoeld.

Wil je weten wat de icoontjes betekenen? Ga er met je muis overheen; dan zie je meteen welke functie de
knop heeft.
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Geavanceerde weergave
Met deze nieuwe update kun je voortaan zelf kiezen welke weergave je wilt gebruiken om de informatie in VISI
te zien. Bovenin het transactievenster vind je daarvoor een nieuwe knop.

Met deze knop kun je op elk moment wisselen tussen de Eenvoudige weergave en de Geavanceerde

weergave.
In de Geavanceerde weergave wordt meer data getoond in het transactievenster en kun je deze compleet
instellen zoals je dat zelf wilt. Zo kun je alle kolommen aan- en uitzetten en verplaatsen. Bovendien wordt de
status van transacties getoond aan de hand van de kleur van de tekst.

Kolommen instellen
Kolommen instellen doe je in de Geavanceerde weergave middels de knop ’Wijzig kolommen’.
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Door vinkjes bij de betreffende kolom te zetten ontwerp je je eigen transactievenster. Deze instellingen
worden ook bewaard als je VISI afsluit, of wisselt van project.

Kolommen verplaatsen
Je kunt de volgorde van de kolommen veranderen door ze te slepen naar de gewenste locatie.

Kolommen sorteren
Daarnaast is het ook mogelijk om te sorteren op basis van de verschillende kolommen. Je kunt de sortering
aanpassen door op het kolomhoofd te klikken
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Aantal berichten per berichtenmap
Boven het transactievenster kun je nu altijd in één oogopslag zien hoeveel berichten er in de berichtenmap
aanwezig zijn die je hebt geselecteerd. Dit is handig, bijvoorbeeld wanneer je meteen wil zien hoeveel
berichten je nog moet behandelen.

Verkennermenu
Ook de bekende VISI-verkenner is flink onder handen genomen. Alle mappen en instellingen zijn nu
gebundeld in het nieuwe verkennermenu. Hierdoor heb je altijd alle navigatiemogelijkheden op één plek.
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VISI geeft nu duidelijk aan welke (sub)map je hebt geselecteerd. Het icoon krijgt een andere kleur, en de
gekozen map is onderlijnd. Zo weet je altijd hoe je hebt genavigeerd in de software.

Tussen projecten wisselen
Nieuw in het verkennermenu is de knop ’Kies project’. Hiermee kun je op elk moment tussen je VISI-projecten
wisselen. Dit kan overigens ook nog steeds door op de projectnaam te kiezen.

Het verkennermenu dichtklappen
Wanneer je meer ruimte wil voor het transactie- en berichtenvenster, kun je nu ook het verkennermenu
inklappen door onderaan de verkenner op de knop ’Dichtklappen’ te klikken.

Hierdoor verdwijnt het menu en blijven alleen de iconen over.
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Je kunt door de kleur van het icoon nog steeds je selectie zien.

Instellingen, help en uitloggen
De knoppen help, instellingen en uitloggen zijn verplaatst. Deze knoppen zijn nu te vinden onder in het
verkennermenu:

VISI Web 4.5 What’s new | update 2020

10

Help
Onder [Help] vind je alle informatie om je verder te helpen in het programma, waaronder bijvoorbeeld de
verschillende handleidingen en de contactgegevens van de VISI Servicedesk.

VISI Web 4.5 What’s new | update 2020

11

