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Nieuwe opties voor hoofdweergave 

organisatie 
 

 

Meerdere aspecten zijn gewijzigd voor de hoofdweergave voor organisaties (de klantenkaart). Dit is 

gedaan om de weergave van de organisatie-informatie te verbeteren en meer controle te hebben over 

welke informatie wordt getoond en waar. 

LET OP! De nieuwe hoofdweergave opties worden direct geactiveerd wanneer u naar weergave 

aanpassen  gaat en op opslaan klikt. Uw huidige weergave wordt dan vervangen en de nieuwe 

bedrijfskaart met alle nieuwe mogelijkheden wordt actief. 

 

 

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd voor de hoofdweergave van organisaties: 

• Alle entiteit-panels kunnen maximaal 5 velden van de gekozen entiteit weergeven 

• Het entiteit panel voor producten kan maximaal 10 velden voor elk product weergeven 

• De panels kunnen tijdens de configuratie van de weergave naar de juiste plaats worden versleept 

• Er is geen limiet aan het aantal panels dat in het hoofdvenster kan worden weergegeven 

• Het is mogelijk om de hoofdweergave afhankelijk van het type van de organisatie te definiëren. Bijv. 

de hoofdweergave  kan er anders uitzien voor leads, klanten en partners. 

• Het is mogelijk om het "gegevenstype panel" volledig te verwijderen 

• In de header kunnen maximaal 10 velden worden getoond met naam en waarde 

• Verbonden relaties worden nu weergegeven in een boomstructuur in de hoofdweergave voor 

organisaties (als er relaties zijn verbonden) 
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Examples: 

Hoofdweergave - header 

 

Both information and name is shown for the chosen fields.  
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Hoofdweergave – panels 

 

De bovenstaande afbeeldingen tonen de geselecteerde activiteitpanels en 2 informatiepanels met 

individueel geselecteerde inhoud en plaatsing voor alle panels. Dit betekent dat u kunt kiezen waar de 

panel op de pagina moet worden geplaatst (onder gegevenstype panel en header) en gegevens kunt 

kiezen uit alle klantvelden. 
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Hoofdweergave – Panels 2 
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Headers en informatie in activiteit panels  

 

 

Zoals te zien is in de bovenstaande afbeelding, kunnen maximaal 5 velden van klanten worden 

weergegeven met informatie aan de rechterkant van het activiteitpanel en deze worden nu 

weergegeven met koptekst en informatie. 
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Verwante relaties – relatieboom 

 

 

Verwante relaties worden nu weergegeven als een relatiestructuur in de hoofdweergave voor 

organisaties. De opstelling is nog steeds gemaakt in het menu voor relaties. Klik op het oog en de 

relatieboom wordt weergegeven in een pop-upvenster.  
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Hoofdweergave – setup 

 

 

Het instellingsmenu van het hoofdmenu - vanuit hier worden alle panels met hun inhoud en locatie 

ingesteld. Er is geen beperking op het aantal panels dat kan worden weergegeven, maar u wordt 

geadviseerd om het niet te overdrijven, daar anders het hoofdscherm voor organisaties onbeheersbaar 

dreigt te worden. 
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Hoofdweergave – setup drag and drop 

 

Selecteer, houd de markeringsknop op een panel ingedrukt en sleep het naar de gekozen plaats. Dit 

kan zijn waar zich al een vak bevindt, eronder of ernaast.  
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Hoofdweergave – setup ”Type veld” 

 

 

Stel een andere weergave in per gekozen waarde in het veld "Type". Op dezelfde manier als het 

mogelijk is om de panels in te stellen voor individuele gebruikers, is het nu ook mogelijk om de lay-out 

in te stellen op basis van het "Type veld". 


