
Tip: Hoe unlock je gelockte facturen?

Wist u dat u vergrendelde facturen vrij kan geven?
(Onderaan deze mail noemen we nog even een paar trainingen die we u als tip mee willen geven)

Het gebeurt u vast wel eens, u opent een factuur en deze blijkt door een collega

"locked" te zijn. Easy Invoice plaatst deze lock op facturen om te voorkomen dat

twee mensen tegelijk een factuur bewerken.

Wanneer u een factuur snel moet aanpassen of raadplegen is het mogelijk om

andere gebruikers uit deze factuur te forceren en deze "lock" over te nemen.

Om deze stappen uit te voeren heeft u de rol "applicatiebeheer" nodig binnen Easy

Invoice.

De lock vrijgeven
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Om de factuur over te nemen moeten we eerst de bestaande lock verwijderen.

Hiervoor gaan we in Easy Invoice naar "Beheer", vervolgens naar "Geavanceerd".

Klik daarna op "Blokkeringen opheffen".

Met de pijltoets naast "Gebruiker" opent u de lijst met actieve factuur-locks. Klik hier

op de gebruiker waarvan u de lock(s) wilt verwijderen en klik op "Vrijgeven".
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Nu kunnen we teruggaan naar de specifieke factuur om onze bewerkingen uit te

voeren. Als u de factuur nog open heeft staan met de lockmelding, klik dan even op

F5 of ververs uw browser.

Het resultaat is een factuur die nu wel bewerkbaar is:

Veel succes!

Met vriendelijke groet,

Easy Systems Servicecenter En nog even een snelle tip: Kijk ook eens bij
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onze trainingen. De eerstvolgende op de

agenda is:

17 september: Training Business Intelligence

& Easy Invoice

Easy Systems B.V., Oortlaan 2, 6716 WD, Ede, www.easysystems.nl

Afmelden Voorkeuren beheren
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https://klanten.easysystems.nl/trainingen/business-intelligence-easy-invoice/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8Q8_XdKtmYLEUQ7fnCCIEPBIxx268-D0mxY5EW07YvYho_9p74aaWv15REef0aLKhy7T-z
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https://www.stiply.nl/hs/manage-preferences/unsubscribe-all-test?d=VmYj7x5clSWzVKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PV20N5J2v-cDHVpHc4v584HWnN3cd1qp1d4wG1&v=3&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8Q8_XdKtmYLEUQ7fnCCIEPBIxx268-D0mxY5EW07YvYho_9p74aaWv15REef0aLKhy7T-z
https://www.stiply.nl/hs/manage-preferences/unsubscribe-test?d=VmYj7x5clSWzVKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PV20N5J2v-cDHVpHc4v584HWnN3cd1qp1d4wG1&v=3&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8Q8_XdKtmYLEUQ7fnCCIEPBIxx268-D0mxY5EW07YvYho_9p74aaWv15REef0aLKhy7T-z
https://klanten.easysystems.nl/agenda/
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