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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.12.0.0 / maart 2019) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download.  

 
 

Alle modules: 
 

 Verwijderen van stamgegevens vereenvoudigd 

Het verwijderen van stamgegevens kan soms lastig zijn als ze zijn gebruikt bij reserveringen, meldingen, 
contacten, etc. Het systeem staat dan niet toe dat het betreffende stamgegeven wordt verwijderd. In deze 

versie is hier een oplossing voor beschikbaar: 

 
o Ten eerste geeft het systeem aan bij welke basisregistraties het stamgegeven in gebruik is; 

o Bovendien biedt het systeem de mogelijkheid om het geselecteerde stamgegeven overal te 
vervangen door een ander stamgegeven en het daarna alsnog te verwijderen. U ziet dan het 

volgende scherm met uitleg en instructies: 

 

 
 

Wilt u het stamgegeven niet vervangen, dan klikt u op [Annuleren]. 

 

 
 

Organisatiebeheer 
 

 Invoer van medewerkers vereenvoudigd (minder klikken) 

Wanneer u een medewerker toevoegt, staat u direct in het eerste veld en hoeft u niet 2 maal te klikken 

om de gegevens in te voeren. 
 

 

http://www.minifmis.nl/download
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Bezoekersregistratie 
 

 Automatische schoningsfunctie (i.v.m. AVG richtlijnen) 

Met ingang van deze versie kunt u aangeven of u automatisch oude bezoekregistratie wilt verwijderen. U 
kunt dit instellen door in het hoofdmenu te kiezen voor [Bestand] > [Algemene instellingen] (of F10). In 

het onderste deel van het scherm (Database schonen) kunt u aangeven welke instellingen u wilt hanteren: 

 

 
 

Meldpunt 

 
 Invoer van uitvoerders kan optioneel verplicht worden gesteld bij meldingen en 

werkopdrachten 

Om betere controle op de invoer van uitvoerders te forceren, kan aangegeven worden of een uitvoerder bij 
de meldingen en/of een uitvoerende persoon bij de werkopdracht moet worden ingevoerd. Via het menu 

[Bestand] > [Servicedesk gegevens…] kunt u onderstaand scherm opvragen. Helemaal onderaan kunt u 

met behulp van de vinkjes aangeven welke gegevens verplicht moeten worden ingevoerd: 
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Zaalreserveringen 
 

 Printen van een annulering 

Het is nu mogelijk om annulering af te drukken (standaardformulier, mail en via MS Word). 
 

 Bevestiging en Annulering: Voornaam/voorletter in aanhef toegevoegd 

In deze versie wordt – behalve de achternaam - ook de voornaam en eventueel het voorvoegsel van de 
medewerker in de bevestiging en annulering weergegeven.  

 

 Aantal personen bij de reservering wordt overgenomen bij de invoer van catering 

Wanneer u een nieuwe regel met voorzieningen bij een zaalreservering invoert, dan wordt het aantal 
personen overgenomen in het aantal bestelde catering-artikelen. Let op: Dit geldt alleen voor artikelen die 

als ‘catering’ zijn ingevoerd. Bij gewone voorzieningen wordt altijd standaard het aantal op ‘1’ gezet. 
 

 Tijd bij invoer van gereserveerde voorzieningen aangepast 

Wanneer u een nieuwe regel met voorzieningen bij een zaalreservering invoert, dan wordt voor de tijd bij 

gereserveerde voorziening als volgt overgenomen: 
 

o Catering-artikelen: starttijd van de reservering wordt bij start- en eindtijd van de voorziening 
ingevuld 

o Voorzieningen: start- en eindtijd van de reserveringen worden 1:1 overgenomen naar de start-  

en eindtijd van de voorziening 
 

Voor beide situaties geldt dat de tijden altijd nog kunnen worden aangepast. 
 

 Bevestiging bij wijzigen van bestaande reserveringen 

In sommige gevallen kan het gebeuren dat medewerkers per ongeluk een bestaande reservering wijzigen, 
terwijl ze een nieuwe reservering willen invoeren. Om dergelijke situaties te voorkomen, kunt via [Bestand] 

> [Reserveringsdesk gegevens…] instellen dat het systeem in dergelijke gevallen een waarschuwing geeft: 

 
 

 
Los van deze optie, kunt u bij het 

toekennen van rechten aan gebruikers ook 

aangeven of zij gegevens mogen zien, 
toevoegen, wijzigen en verwijderen. U 

doet dit via het hoofdmenu in de 
Basismodule > [Beheer] > [Gebruikers]. 
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.11.0.0 / maart 2017) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download.  

 
 

Ruimtebeheer 
 

 Extra controles bij verwijderen of wijzigen van reserveerbare ruimtes 

Wanneer een reserveerbare ruimte wordt verwijderd, wordt gecontroleerd of er reserveringen voor de 
betreffende ruimte zijn geboekt. Pas als alle reserveringen bij een ruimte weg zijn, kan de ruimte worden 

verwijderd. 

 
Wanneer het vinkje ‘Reserveerbaar’ van een reserveerbare ruimte wordt uitgeschakeld, dan wordt er 

gecontroleerd of er nog reserveringen voor de betreffende ruimte zijn. Pas als de reserveringen bij de 
betreffende ruimte zijn verwijderd, kan het vinkje ‘Reserveerbaar’ worden uitgeschakeld. 

 

 
Module Zaalreserveringen 

 
 Melding of waarschuwing tonen in bepaalde periodes 

Om uw medewerkers op de hoogte te brengen van algemene informatie of waarschuwingen, dan kunt u 

die nu bij de stamgegevens invoeren en in het hoofdscherm weergeven. Per melding kunt u een start- en 
einddatum invoeren, waarbinnen de melding getoond wordt. De meldingen wordt in de modules 

Zaalreserveringen en Planbord weergegeven. 

 
Invoeren van meldingen (Zaalreserveringen) doet u via de module Zaalreserveringen  > Stamgegevens 

[F2] > tabblad [Reserveringsmeldingen]. De meldingen zijn zichtbaar wanneer in de module 
Zaalreserveringen en Planbord een periode wordt gekozen die overlapt met de start- en einddatum van de 

ingevoerde melding. Als er meerdere meldingen zijn, dan worden die in hetzelfde blok weergegeven. 

Desgewenst kunnen de meldingen verborgen worden door in het hoofdmenu te kiezen voor [Beeld] > 
[Toon meldingen] aan of uit te zetten (F11).  

 
 Bug bij verwerken van opties 

Er zat een fout in de functie waarmee opties worden omgezet in definitieve boekingen (zie Optiescherm / 

Ctrl+O). Daardoor kon het voorkomen, dat een ruimte dubbel geboekt was. Deze fout is gecorrigeerd. Als 
u geen gebruik maakt van opties, dan kunnen er ook geen dubbelboekingen Zie ook volgende punt. 

 

 Controlefunctie dubbelboekingen 

Naar aanleiding van het vorige punt, is een nieuw scherm geïntroduceerd waarmee dubbelboekingen 
kunnen worden opgespoord. Kies in het hoofdmenu voor [Bestand] > [Controleer dubbelboekingen…]. 

Boven in het scherm kunt u een periode, medewerker en ruimte kiezen, waarna het systeem nagaat of er 
dubbelboekingen zijn. De resultaten kunt u in een bestand opslaan. 

 

 Extra selectiemogelijkheden bij opvragen van opties 

Bij het opvragen van opties, heeft u nu de beschikking over een aantal extra selectievelden. Er kunnen nu 
ook geannuleerde en verlopen opties geselecteerd worden. 

 
 

Module Planbord 

 
 Extra controle bij plaatsen van opties 

Bij het plaatsen van een optie wordt nu een extra controle uitgevoerd of de beschikbaarheid van de 

gereserveerde ruimte.  
 

 Meldingen 

Er worden meldingen getoond die in de module Zaalreserveringen zijn ingevoerd. De meldingen zijn 
zichtbaar wanneer een dag wordt gekozen die overlapt met de start- en einddatum van de ingevoerde 

melding.  

 

http://www.minifmis.nl/download
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.10.0.0 / maart 2016) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download.  

 
 

Organisatiebeheer 
 

 Verwijderen van medewerkers vereenvoudigd 

Wanneer medewerkers uit het systeem moeten worden verwijderd, kon dat problemen geven omdat deze 
medewerkers bij andere items geregistreerd stonden (als melder bij een melding, als reserveerder bij 

zaalreservering, als afdelingshoofd bij een afdeling, etc). Deze medewerkers kunnen nu zonder probleem 

verwijderd worden - bij alle gerelateerde gegevens zal dan ‘## verwijderd ##’ getoond worden. 
 

 
Module Zaalreserveringen 

 

 Mogelijkheid om een herhaalreeks apart te bekijken 

Er is een mogelijkheid toegevoegd, een reeks reserveringen in een apart scherm getoond kan worden. Zo 
heeft u in 1 oogopslag inzicht in de volledige reeks van reserveringen. Desgewenst kunt u in dit scherm 1 

of meerdere individuele reserveringen uit de reeks verwijderen. Bovendien kunt u vanuit dit scherm een 
export naar MS Excel maken. 

 
 Waarschuwing bij reserveren van een ruimte als er ook nog een verlopen optie op dezelfde 

ruimte rust 

Indien u een ruimte boekt waarop ook een (verlopen) optie rust, dan wordt daar nu een melding van 

gegeven. U moet daarvoor wel (eenmalig) aangeven dat u deze waarschuwingen wilt zien. U doet dat door 
in het hoofdscherm van de module Zaakreserveringen te kiezen voor [Bestand] > [Reserveringsdesk 

gegevens]. In het midden vind u de optie [Toon waarschuwing bij boeken van een verlopen opties]. Zet 
deze optie aan als u de waarschuwingen wilt zien.  

Bij opties waarvan de uiterste optiedatum nog niet is verstreken, wordt altijd een melding getoond, omdat 

deze opties niet overschreven mogen worden.  
 

 
Module Planbord 

 
 Meer informatie over de reservering 

Wanneer u met de muis op een reservering klikt, wordt in het informatieschermpje nu ook de omschrijving 

van de reservering getoond. 

 
 

Meldpunt / Ruimtebeheer / Contractbeheer / Bezoekersregistratie 
 

 (Snelheids-)verbeteringen doorgevoerd 

Voor alle modules is een aantal verbeteringen doorgevoerd op het gebied van lay-out en (database-) 

snelheid. Deze aanpassingen zijn niet zichtbaar, maar hopelijk wel merkbaar. 
 

 Bug bij opschonen van oude meldingen en werkopdrachten 

Er zat een fout in de schoningsfunctie, waardoor ook openstaande meldingen en werkopdrachten werden 
verwijderd. Deze fout is gecorrigeerd, waardoor alleen meldingen met de status gereed of geannuleerd 

worden verwijderd. 
 

 Verwijderen van contactpersonen bij zakelijk relaties vereenvoudigd 

Wanneer contactpersonen uit het systeem moeten worden verwijderd, kon dat problemen geven omdat 

deze contactpersonen bij andere items geregistreerd stonden (als uitvoerder bij een werkbon 
bijvoorbeeld). Deze contactpersonen kunnen zonder probleem verwijderd worden - bij alle gerelateerde 

gegevens zal dan ‘## verwijderd ##’ getoond worden. 
 

 

 

http://www.minifmis.nl/download
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.9.0.0 / februari 2015) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download.  

 
 

Meldpunt 
 

 Logboek / voortgang 

Er is een nieuwe optie toegevoegd waarmee per melding een logboek kan worden bijgehouden. Bij iedere 
logboekregel wordt automatisch de datum en medewerker vastgelegd. Op deze wijze kunt u eenvoudig en 

stapsgewijs terug lezen wanneer welke informatie bij een melding is vastgelegd. 

 Directe export naar MS Excel 

Omdat exporteren van gegevens via een Tekst- of CSV-bestand lastig kan zijn, kan men gegevens nu 
direct naar MS Excel te exporteren (MS Excel vereist). 

 
 

Module Zaalreserveringen 

 
 Mogelijkheid om Vergaderservice of Roomservice uit te zetten 

Er is een mogelijkheid toegevoegd, waarmee de beheerder kan instellen welke type reserveringen worden 

toegestaan (Vergaderservice, Roomservice of combinatie). U kunt deze opties aan- en uitzetten als over 
administrator-rechten beschikt door binnen de module Zaalreserveringen te kiezen voor: [Hoofdmenu] > 

[Bestand] > [Reserveringsdesk gegevens…] > zie vinkjes onderaan; 
 Fout bij afdrukken van overzichten 

In sommige gevallen was de sortering op dagoverzichten, cateringoverzichten of voorzieningenoverzichten 

niet juist. Deze fout is verholpen; 

 Directe export naar MS Excel 

Omdat exporteren van gegevens via een Tekst- of CSV-bestand lastig kan zijn, kan men gegevens nu 
direct naar MS Excel te exporteren (MS Excel vereist). 

 Nieuwe afspraak buiten de geselecteerde periode blijft zichtbaar 

Wanneer een nieuwe afspraak wordt aangemaakt die buiten de geselecteerde periode valt, dan zal deze 
nieuwe afspraak gewoon zichtbaar zijn. Voorheen werd een melding getoond dat de afspraak succesvol 

was opgeslagen, maar niet zichtbaar is binnen de geselecteerde periode. 

 
 

Module Bezoekersregistratie 
 

 Fout bij in- en uitchecken bezoekers 

In sommige gevallen was het niet mogelijk om bezoekers in te checken nadat de module was gestart of 
moest eerst een zoekactie gestart worden. Deze fout is verholpen – bezoekers kunnen nu direct in- en 

uitgecheckt worden 

 Directe export naar MS Excel 

Omdat exporteren van gegevens via een Tekst- of CSV-bestand lastig kan zijn, kan men gegevens nu 
direct naar MS Excel te exporteren (MS Excel vereist). 

 
 

Module Organisatiebeheer / Ruimtebeheer / Contractbeheer 

 
 Directe export naar MS Excel 

Omdat exporteren van gegevens via een Tekst- of CSV-bestand lastig kan zijn, kan men gegevens nu 

direct naar MS Excel te exporteren (MS Excel vereist). 
 

 
 

 

 

http://www.minifmis.nl/download
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.8.0.0 / april 2014) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download.  

 
 

Nieuwe module Bezoekersregistratie 
 

 Met deze nieuwe module kunt u eenvoudig en centraal vastleggen welke bezoekers zich in uw pand 

bevinden. Bezoekers kunnen van te voren aangemeld worden of direct bij binnenkomst ingeschreven 
worden.  

 Desgewenst kunt u daarbij ook een parkeerplaats reserveren, waarbij het systeem controleert of er 

voldoende plek op de parkeerplaats aanwezig is.  

 Eenvoudig in- en uitchecken van bezoekers, zodat u te allen tijde inzicht hebt in de verwachte, inpandige 

en reeds vertrokken bezoekers; 
 Pas- of badgenummers bij bezoekers vastleggen. 

 Er zijn diverse zoekmogelijkheden bezoekers snel terug te kunnen vinden. 

 

 
Module Organisatiebeheer 

 

 Verwijderen van afdelingen verbeterd 

Wanneer een afdeling niet kan worden verwijderd, dan wordt nu duidelijker aangegeven welke 
koppelingen de betreffende afdeling nog heeft met andere gegevens. 

 
 

Module Zaalreserveringen 
 

 Extra invoerveld ‘Vergaderingssoort’ 

Er is een extra invoerveld om aan te geven wat voor een soort vergadering de afspraak betreft. Het veld is 

niet verplicht en in te voeren via de stamgegevens. 
 Overzicht sorteren op tijd of ruimtecode 

Bij het afdrukken van dagoverzichten, cateringoverzichten of voorzieningenoverzicht kan gekozen worden 

welke sortering gehanteerd moet worden. 
 Nieuwe afspraak buiten de geselecteerde periode blijft zichtbaar 

Wanneer een nieuwe afspraak wordt aangemaakt die buiten de geselecteerde periode valt, dan zal deze 

nieuwe afspraak gewoon zichtbaar zijn. Voorheen werd een melding getoond dat de afspraak succesvol 

was opgeslagen, maar niet zichtbaar is binnen de geselecteerde periode. 
 

 
Module Meldpunt 

 
 Foutmelding bij gereedmelden van een melding zonder werkopdrachten opgelost 

Wanneer een melding zonder werkopdrachten gereed werd gemeld gaf het systeem een foutmelding. Deze 

foutmelding is verholpen en wordt niet meer getoond. 

 
 

Module Ruimtebeheer 
 

 Fout bij afdrukken van leegstand-overzichten verholpen 

In sommige gevallen werd het leegstand-overzicht niet correct afgedrukt. Deze fout is verholpen. 

 
 

http://www.minifmis.nl/download
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.7.0.0 / 28-02-2013) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download. 

 
 

Module Organisatiebeheer 
 

 Overzicht met relatiegegevens 

In sommige gevallen werd het overzicht met externe relaties en contactpersonen niet volledig getoond. 
Deze fout is verholpen. 

 

 
Module Zaalreserveringen 

 
 Snel zoeken naar reserveringen per gebouw / ruimte / medewerker 

U kunt nu snel zoeken naar reserveringen door een keuze te maken uit een gebouw, ruimte en/of 

medewerker. 

 Optie om het verwijderen van reserveringen te blokkeren 

De administrator kan aangeven of het binnen uw organisatie is toegestaan om reserveringen  te 
verwijderen. Indien dit niet wordt toegestaan, dan kunnen gebruikers reserveringen alleen annuleren. U 

kunt deze optie aan- en uitzetten als over administrator-rechten beschikt door binnen de module 
Zaalreserveringen te kiezen voor : [Hoofdmenu] > [Bestand] > [Reserveringsdesk gegevens…] > vinkje 

onderaan ‘Verwijderen van reserveringen toestaan’. 
 Roomservice én vergaderservice nu ook tegelijk zichtbaar 

Het is nu mogelijk om vergaderservice en roomservice tegelijk in te zien. Als u in deze weergavemodus 

een nieuwe reservering toevoegt, moet u wel eerst een keuze maken tussen vergaderservice en 

roomservice. 
 Reeks reserveringen met herhaalpatroon aanpasbaar 

U kunt nu een reeks herhaalde reserveringen alsnog uitbreiden met een extra herhaalpatroon. De reeks 

wordt dan aan het eind van de bestaande reeks uitgebreid: de laatste reservering is dan het beginpunt van 
de nieuwe herhaalreeks. 

 

 
Module Meldpunt 

 
 Kostenplaats wordt automatisch ingevuld 

De kostenplaats wordt nu automatisch ingevuld op basis van de afdeling van de melder. Deze kan 

desgewenst worden gewijzigd. 
 Automatisch invullen en aanmaken van een werkbon 

Na het aanmaken van een melding, kunt u nu eenvoudiger een werkbon aanmaken door gegevens van de 

melding over te nemen in de werkbon. 

 Automatische berekening van reactiedatum o.b.v. urgentie aangepast 

De berekening van de reactiedatum (die rekening houdt met weekenddagen en (officiële) feestdagen) is 
aangepast, naar aanleiding het vervallen van Koninginnedag per 2014 en de introductie van Koningsdag 

(jaarlijks op 27-04); 
 Uitrekenen van de kosten bij een melding en werkbon 

Nadat een werkopdracht is afgemeld, kan dit naar de servicedesk worden bevestigd middels een nieuw 

mail-sjabloon. De tekst in dit sjabloon kan via de stamgegevens worden aangepast. 

 Exportmogelijkheden verbeterd 

Het is nu eenvoudiger om lijsten met meldingen en werkbonnen te exporteren. 
 

 
Module Contractbeheer 

 
 Uitgebreidere selectiecriteria 

Het is nu mogelijk om contracten te selecteren op basis van meer selectiecriteria (beheerder, etc). 

Daarmee kunt u eenvoudiger contract terugvinden en selecteren. 

 
 

 

http://www.minifmis.nl/download
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.6.0.0 / 29-02-2012) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download. 

 
 

Module Planbord 
 

 Meer informatie over de reservering 

Wanneer u met de muis op een reservering klikt, wordt in het informatieschermpje nu ook de opstelling 
getoond. 

 

 
Module Zaalreserveringen 

 
 Nieuwe rechten toegevoegd 

Er is een drietal rechten toegevoegd: 

- Alleen lezen – waarmee gebruikers alleen gegevens in het systeem kunnen worden bekeken, 

reserveringen toevoegen, wijzigingen of verwijderen is niet mogelijk 
- Alleen reserveren – waarmee gebruikers alleen reserveringen kunnen toevoegen. Verder kunnen alle 

reserveringen bekeken worden, maar niet gewijzigd; 
- Eigen reserveringen – waarmee gebruikers alleen hun eigen reserveringen kunnen invoeren en 

inzien. 
De nieuwe rechten kunnen door de administrator via de basismodule onder gebruikersbeheer worden 

ingesteld. 

 Extra selectie over periode 

Naast de bestaande selectie per dag, week en maand, kan nu ook over een vrije periode geselecteerd 
worden. Gebruikers kunnen dan een start- en einddatum invoeren voor de gewenste periode.  

 Veld omschrijving vergroot naar 500 tekens 

Hiermee is meer ruimte gecreëerd voor een omschrijving 
 Dubbele reservering 

In uitzonderlijke situaties was het mogelijk om een ruimte dubbel te reserveren. Deze fout is verholpen. 

 Foutmelding bij scrollen door lijst met reserveringen 

Wanneer de wijzigingen in voorzieningen nog niet waren opgeslagen, terwijl door de lijst met 

reserveringen werd gescrold, volgende een foutmelding. Deze fout is verholpen. 
 

 
Module Meldpunt 

 
 Nieuwe rechten toegevoegd 

Er is een tweetal rechten toegevoegd: 

- Alleen melden – waarmee gebruikers alleen meldingen kunnen toevoegen. Verder kunnen alle 

meldingen bekeken worden, maar niet gewijzigd; 
- Eigen meldingen – waarmee gebruikers alleen hun eigen meldingen kunnen invoeren en inzien. 

De nieuwe rechten kunnen door de administrator via de basismodule onder gebruikersbeheer worden 
ingesteld. 

 Kostenplaats wordt automatisch ingevuld 

De kostenplaats wordt nu automatisch ingevuld op basis van de afdeling van de melder. Deze kan 

desgewenst worden gewijzigd. 
 Extra knoppen voor opstellen van mail 

Er kan nu eenvoudig een mailtje naar de melder en uitvoerder van een melding worden gestuurd 

 Extra mail-sjabloon voor het gereedmelden van een werkopdracht 

Nadat een werkopdracht is afgemeld, kan dit naar de servicedesk worden bevestigd middels een nieuw 
mail-sjabloon. De tekst in dit sjabloon kan via de stamgegevens worden aangepast. 

 Foutmelding verwijderen van rubriek 

Wanneer de rubriek bij een reservering werd verwijderd, volgde een foutmelding. Deze fout is verholpen. 
 Zoekcodes bij sjablonen gecorrigeerd 

Een aantal zoekcodes bij de sjablonen was niet correct in de instructies opgenomen. Deze fout is 

verholpen. 

 

http://www.minifmis.nl/download


Release notes Facto miniFMIS versie 1.12.0.0 Datum: 06-03-2019  \  

 
Module Contractbeheer 

 
 Uitgebreidere selectiecriteria 

Het is nu mogelijk om contracten te selecteren op basis van meer selectiecriteria (beheerder, etc). 

Daarmee kunt u eenvoudiger contract terugvinden en selecteren. 

 
Module Organisatiebeheer 

 
 Zoeken van medewerkers verbeterd 

In sommige gevallen gaf het zoeken naar medewerkers een foutmelding. Deze fout is verholpen. 

 
Module Ruimtebeheer 

 

 Veld Ruimtenaam vergroot 

Het veld ruimtenaam is vergroot naar 100 tekens. 
 

Algemeen 
 

 Aparte indicatie voor test- of opleidingsversies 

Wanneer u een aparte installatie voor test- of opleidingsdoeleinden gebruikt, dan kunt u dit nu visualiseren 

met een aangepaste naam in de titelbalk en een gele signaalkleur in het hoofdscherm. Zodoende weten 
gebruikers direct of zij in de productieversie of andere versie werken. U kunt die aanpassen door een extra 

regel in het ini-bestand toe te voegen, bijvoorbeeld: [Mode]=TEST of [Mode]=OPLEIDING. 
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.5.0.0 / 01-02-2011) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download. 

 
Module Planbord 

 
 Fout bij het tonen van reserveringsgegevens 

In sommige situaties leidde het aanklikken van een reservering tot een foutmelding. De fout is verholpen. 

 
 

Module Zaalreserveringen 

 
 Reeks reserveringen bewerken of verwijderen 

Het is nu mogelijk om een reeks reserveringen te bewerken of te verwijderen. Reserveringen die op basis 

van een herhalingspatroon worden ingeboekt, kunnen nu als reeks worden gewijzigd. Dit geldt alleen voor 
nieuwe reeksen. 

 

Module Meldpunt 
 

 Nieuw recht ‘Alleen melden’ 

Met dit nieuwe recht kunt u gebruikers autoriseren die alleen een melding kunnen aanmaken. Het is dan 
niet mogelijk reeds ingevoerde meldingen te bewerken of te verwijderen. Dit is met name handig als u 

medewerkers binnen uw organisatie zelf meldingen wilt laten invoeren. 
 

Module Contractbeheer 

 
 Uitgebreidere selectiecriteria 

Het is nu mogelijk om contracten te selecteren op basis van meer selectiecriteria (beheerder, etc). 

Daarmee kunt u eenvoudiger contract terugvinden en selecteren. 
 

Module Organisatiebeheer 

 
 Medewerkers verwijderen verder vereenvoudigd 

Omdat het in praktijk lastig bleek om medewerkers te verwijderen, is dit vereenvoudigd. Bovendien blijven 

door de nieuwe procedure blijven historische gegevens van de verwijderde medeweker bewaard. 
 

Module Ruimtebeheer 
 

 Invoerveld ‘ruimtecode’ vergroot naar 50 posities 

Het invoerveld voor een ruimtecode is vergroot naar 50 posities (was 20 posities).  

 Invoerveld ‘gebouwnaam’ vergroot naar 50 posities 

Het invoerveld voor een gebouwnaam is vergroot naar 50 posities (was 20 posities).  
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.4.4.0 / 31-07-2010) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden onder de volgende link: http://www.minifmis.nl/download. 

 
Alle modules: 

 
 Fout bij het openen of raadplegen van de stamgegevens verholpen 

In sommige situaties konden de stamgegevens niet geraadpleegd (foutmelding) worden of werden de 

verkeerde stamgegevens getoond. Fout is verholpen. 
 

Module Zaalreserveringen 

 
 Fout bij het herhalen van reserveringen ging in sommige gevallen niet goed 

In sommige situaties ging het herhalen van een zaalreservering niet goed en ontstond een dubbelboeking. 
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Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden onder de volgende link: http://www.minifmis.nl/download. 
 

 

Basismodule 
 

 Automatisch inloggen met Windows login 

Men kan nu automatisch inloggen op basis van de Windows gebruikersnaam. Door in de 
gebruikersautorisatie exact dezelfde gebruikersnaam als in Windows op te geven, kan men zonder 

wachtwoord direct inloggen. 

 
 

Module Organisatiebeheer 
 

 Medewerkers verwijderen vereenvoudigd 

Omdat het in praktijk lastig bleek om medewerkers te verwijderen, is dit nu vereenvoudigd. Bovendien 
blijven door de nieuwe procedure blijven historische gegevens van de verwijderde medeweker bewaard. 

 

 
Module Zaalreserveringen en Planbord 

 
 Optionele reservering 

Via het planbord kunnen medewerkers in uw organisatie een optionele reservering boeken. Deze 

reservering vervalt na een x aantal dagen (instelbaar) wanneer deze niet wordt omgezet naar een 

definitieve reservering. Bij controles op de beschikbaarheid van een ruimte, wordt rekening gehouden met 
de optionele reserveringen zolang de vervaldatum niet is verstreken. Er is bovendien een nieuw scherm 

waarin de optionele reserveringen overzichtelijk onder elkaar worden getoond en van waaruit de opties 
eenvoudig omgezet kunnen worden naar definitieve boekingen;  

 Fix: Lege bladzijde op dagoverzichten gecorrigeerd 

In sommige situaties werden dagoverzichten met een lege bladzijde begonnen. Deze bug is opgelost;  
 

Module Contractbeheer 

 
 Fix: Invoerveld voor de (opslag-) locatie van contract geactiveerd 

In sommige situaties werd het invoerveld voor de (opslag-) locatie van een contract niet getoond. Deze 

bug is opgelost; 
 Fix: Signaleringslijst: Automatische mail bij het versturen gecorrigeerd 

In sommige situaties werd de mail vanuit de signaleringslijst niet correct verstuurd. Deze bug is opgelost; 
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Module Meldpunt 
 

 Lijst met meldingen van gelijke kenmerken 

Om snel te kunnen zien of een melding met gelijke kenmerken (gebouw, ruimte, rubriek) al in het systeem 
is ingevoerd, is een nieuw overzicht beschikbaar. Hiermee kan men op een eenvoudige manier dubbele 

registraties voorkomen. 

 Automatische berekening van reactiedatum o.b.v. urgentie aangepast 
De reactiedatum houdt nu rekening met weekenddagen en (officiële) feestdagen, waardoor de 

reactiedatum niet meer op een weekenddag valt. 

 Term ‘werkopdracht’ eenduidig gebruikt  

In de voorgaande versies werd de term ‘werkbon’ ook vaak gebruikt – nu wordt alleen nog maar van 
werkopdracht gesproken; 

 Berekening urgentie gecorrigeerd 

In sommige situaties werd berekening van reactiedatum op basis van de urgentie niet correct berekend. 
Deze bug is opgelost. 

 De sortering en groepering van overzicht ‘Werkopdrachten te laat gereageerd’ aangepast 

De sortering van het overzicht ‘Werkopdrachten te laat gereageerd’ wordt nu gegroepeerd per uitvoerder 

van de werkopdracht; 
 CC naar servicedesk bij bevestiging, werkopdracht of gereedmelding 

Bij het versturen van een bevestiging, werkopdracht of gereedmelding via e-mail wordt nu automatisch het 

email adres van de service desk als CC toegevoegd. 
 Standaardinvoer bij het aanmaken van werkopdracht verbeterd 

Bij het aanmaken van een werkopdracht worden nu de volgende standaardinvoer ingevuld: 

 Bij aanmaken van werkopdracht: De reactiedatum wordt overgenomen van de melding; 

 Bij het gereedmelden van de werkopdracht: De datum van gereedmelding wordt automatisch op 

‘vandaag’ gezet; 
 Meldingomschrijving overnemen op werkopdracht 

Men kan met een eenvoudige druk op de knop de melding omschrijving overnemen op de werkopdracht; 

 Contactpersoon is niet meer verplicht bij een werkopdracht 

Het is niet meer verplicht om de contactpersoon bij een werkopdracht in te vullen. 

 Afsluitcode wordt op bevestiging afgedrukt 

De afsluitcode van een melding wordt op een standaard bevestiging getoond. 
 

 
U kunt de nieuwe versie downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download  
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.3.0.0 / 31-01-2009) 
 

Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 
van het Facto miniFMIS. Deze release notes geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden onder de volgende link: http://www.minifmis.nl/download. 

 
 

Module Ruimtebeheer 1.3.0.0 
 

 Mogelijk tot het kopiëren van een verdieping, inclusief alle ruimtes 

Hiermee kunt u de invoer van gebouwgegevens aanzienlijk versnellen 
 

Module Zaalreserveringen en Planbord 1.3.3.0 

 
 Omsteltijden bij reservering 

Met behulp van de omsteltijden kunt een aangeven hoelang u nodig heeft ter voorbereiding en nazorg van 

een reservering. Denk daarbij aan werkzaamheden als het schikken van de tafels, het inrichten of afruimen 
van een buffet, etc. Omdat de omsteltijden los van de reservering worden gezien, heeft dit verder geen 

invloed op de huur van de ruimte. De omsteltijden kunt u per reservering aangeven en kunnen zowel vóór 

als na de reservering geplaatst worden. Ook het nieuwe planbord geeft de omsteltijden duidelijk weer; 
 Gekoppelde/samengestelde ruimtes reserveren 

Met deze nieuwe functie kunt u samengestelde ruimtes reserveren. Denk daarbij aan 2 of 3 ruimtes die 

door het verwijderen van een schuifwand tot één grote ruimte samengesteld worden;  
 Rapportages en overzichten uitgebreid 

Het voorzieningenoverzicht is uitgebreid met reserveringsinformatie; 

Dagoverzichten kunnen nu per periode worden opgevraagd; 
 Gebruik van sjablonen t.b.v. e-mail vereenvoudigd 

Het gebruik van de sjablonen is aanzienlijk vereenvoudigd en kan nu eenvoudig via de stamgegevens 

worden ingesteld. Bovendien is een lijst opgenomen met alle mogelijke zoekcodes in de sjablonen. 

 
Module Contractbeheer 1.3.0.0 

 
 Snelle zoekfunctie toegevoegd 

Met behulp van deze functie kunt u snel zoeken in de lijst met contracten; 

 Signaleringsfunctie automatisch starten bij opstarten van Contractbeheer 

Per gebruiker kunt u aangeven of de signaleringsfunctie automatisch gestart moet worden bij het 

opstarten van de module Contractbeheer; 
 Mailfunctie bij signaleringsoverzicht 

Met één druk op de knop kunt een beheerder op de hoogte stellen van de aflopende contracten; 

 Nieuwe selectie voor eenmalige contracten 

Met behulp van een nieuwe selectiekeuze kunt u snel alle eenmalige contracten opvragen 
 Fix: Lopende contracten die al wel beëindigd zijn 

Een beëindigd contract dat nog wel ‘lopend’ is (d.w.z.: de einddatum is nog niet gepasseerd), wordt nu wel 

in de juiste lijst weergegeven. 
 

Module Meldpunt 1.3.0.0 

 
 Selecteren en zoeken van meldingen en werkopdrachten aanzienlijk verbeterd 

Het is nu veel eenvoudiger om meldingen en werkopdrachten terug te vinden in het scherm ‘lijst/selectie’. 

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: 
 Extra zoekvelden toegevoegd (meldingtype, werksoort, gebouw, aantal werkopdrachten); 

 Zoeken op trefwoord in omschrijving of meldingnummer of werkopdrachtnummer mogelijk; 

 Zoeken in meldingen én werkopdrachten; 

 Omschrijving van melding en werkopdracht duidelijk zichtbaar. 

 Automatische berekening van reactiedatum o.b.v. urgentie aangepast 

De reactiedatum houdt nu rekening met weekenddagen en (officiële) feestdagen, waardoor de 

reactiedatum niet meer in het weekend of in de avonduren valt. 
 Overzichten verbeterd 

Diverse overzichten verbeterd en selectiemogelijkheden uitgebreid; 

 Het historisch overzicht meldingen kan nu ook opgevraagd worden over meldingen waarop te laat 

gereageerd is; 

 Start- en einddatum bij selectie per overzicht toegevoegd, zodat oude meldingen niet worden getoond. 
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 Ruimte toegevoegd bij registratie van een melding 

Men kan nu ook de ruimte van een melding selecteren. 
 Sortering van overzicht aangepast 

De initiële sortering van melding is nu aflopend, d.w.z. de meest recente staat bovenaan. De sortering kunt 

verder zelf aanpassen door op de kolomkop te klikken; 
 Aantal werkopdrachten per melding 

Per melding is nu direct zichtbaar hoeveel werkopdrachten er onder een melding zijn aangemaakt 

 Gebruik van sjablonen t.b.v. e-mail vereenvoudigd 

Het gebruik van de sjablonen is aanzienlijk vereenvoudigd en kan nu eenvoudig via de stamgegevens 
worden ingesteld. Bovendien is een lijst opgenomen met alle mogelijke zoekcodes in de sjablonen. 

 

 
U kunt de nieuwe versie downloaden via de volgende link: http://www.minifmis.nl/download 
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Release notes Facto miniFMIS (versie 1.1.4.0 / 05 -06-2008) 

 
Onderstaand vindt u een beschrijving van de wijzigingen die hebben plaatsgehad aan de verschillende modules 

van het Facto miniFMIS. Deze ‘release notes’ geven u inzicht in wijzigingen/verbeteringen die hebben plaatsgehad. 

U kunt de meest recente versies downloaden onder de volgende link: http://www.minifmis.nl/download. 
 

Basismodule - versie 1.1.4.0: 
 

 Geen wijzigingen 

 
Contractbeheer - versie 1.1.4.1: 

 

 Knop voor het verlengen van stilzwijgende contracten toegevoegd in Signaleringsscherm; 

 Gereedgemelde activiteiten werden niet altijd correct weergegeven. Bug gecorrigeerd; 

 Invoerknop (toevoegen) was niet zichtbaar bij een lege database. Bug gecorrigeerd; 

 Opslaan van documentenmap (t.b.v. bijlages) werd niet goed opgeslagen. Bug gecorrigeerd; 

 Afdrukschermen opslaan als xls/rtf/wmf/txt/csv/htm toegevoegd; 

 Eventuele fout bij starten van helpfile afgevangen; 

 Fout bij opslaan van activiteit. Bug gecorrigeerd; 

 Programmanaam aangepast boven in het scherm (Contractbeheer voorop); 

 Periodes uitgebreid met 'Eenmalig'; 

 Periode 'Maanden' hernoemd naar 'Maand'; 

 Datumformaat in overzichten volgen Windows instellingen; 

 Lijst met budgethouder (was externe klanten i.p.v. afdelingen); 

 
Zaalreserveringen - versie 1.1.4.1: 

 
 Bug bij het opvragen van de voorzieningenlijst (catering of voorzieningen) gecorrigeerd - gaf in enkele 

gevallen een foutmelding; 

 Bug bij selecteren op datum (klikken op kalender) gecorrigeerd - gaf in enkele gevallen een foutmelding; 

 Tekstuele aanduiding van geselecteerde periode boven de reserveringen direct na opstarten werd niet 

correct weergegeven (was: '<periode>') 
 Default datum bij overzichten met een peildatum op huidige datum gezet (was: 30-12-1899); 

 Afdrukschermen opslaan als xls/rtf/wmf/txt/csv/htm toegevoegd; 

 Eventuele fout bij starten van helpfile afgevangen; 

 Programmanaam aangepast boven in het scherm (Zaalreserveringen voorop); 

 

Meldpunt - versie 1.1.4.1: 

 
 Reactiedatum werd niet goed bijgewerkt na wijzigen van urgentie. Bug gecorrigeerd; 

 Afdrukschermen opslaan als xls/rtf/wmf/txt/csv/htm toegevoegd; 

 Eventuele fout bij starten van helpfile afgevangen; 

 Programmanaam aangepast boven in het scherm (Meldpunt voorop); 

 

Organisatiebeheer - versie 1.1.4.0: 
 

 Afdrukschermen opslaan als xls/rtf/wmf/txt/csv/htm toegevoegd; 

 Eventuele fout bij starten van helpfile afgevangen; 

 Programmanaam aangepast boven in het scherm (Organisatiebeheer voorop); 

 
Ruimtebeheer - versie 1.1.4.0: 

 

 Afdrukschermen opslaan als xls/RTF/wmf/txt/csv/htm toegevoegd; 

 Eventuele fout bij starten van helpfile afgevangen; 

 Programmanaam aangepast (Ruimtebeheer voorop); 

 
Planbord - versie 1.1.4.0: 

 
 Initiële Planbord Module toegevoegd; 

 Programmanaam aangepast (Planbord voorop); 
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