
Tip: Handmatig taken starten binnen Easy Invoice!

Wist u dat u handmatig taken kunt starten?

Herinneringen on-demand versturen

Easy Invoice stuurt wekelijks/dagelijks een werkoverzicht naar alle budgethouders

met openstaande taken. Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld omwille van een

maandafsluiting deze herinnering op een bepaald moment nogmaals wilt versturen

en niet kan wachten op de volgende automatische verzending.

Middels dit artikel laten we zien hoe u direct alle budgethouders met openstaande

taken opnieuw een mail kan sturen.

Hiervoor heeft u de rol “Applicatie Beheerder” nodig binnen Easy Invoice.

De Service-Taak voor het opzoeken van e-mails

Als eerste opent u Easy Invoice en gaat u naar de service taken onder het Beheer

scherm. Hiervoor klikt u op "Beheer". Daarna op "Service-Taken".
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Vervolgens zoekt u hier de juiste taak uit om deze handmatig te starten. Er zijn twee

verschillende mail taken in het beheer, afhankelijk van uw wens start u de één of de

ander.

InvoiceReminderCollectionServiceJob

De “Collection” reminder job zal per Budgethouder één e-mail vesturen met hierin

een samenvatting van al zijn/haar openstaande taken.

InvoiceReminderServiceJob

De Invoice Reminder job zal per factuur een individuele mail naar elke

budgethouder sturen.

De taak handmatig starten

In dit voorbeeld kies ik ervoor om alleen een samenvatting te versturen (Collection),

hiervoor klikt u op de taak “InvoiceReminderCollectionServiceJob” en vervolgens

klikt u op de knop “uitvoeren”.
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Easy Invoice zal nu direct alle herinneringen versturen. Het handmatig uitvoeren

van een taak zal niks wijzigen in de automatische uitvoering van deze taak.

Veel succes!

Met vriendelijke groet,

Alle Tips & Tricks op een rijtje!
Hier vindt u alle tips & tricks die u nodig heeft

om het beste uit uw software te halen!
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Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Altijd op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen? Schrijf u hier in!

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

Afmelden Voorkeuren beheren

https://klanten.easysystems.nl/tips-en-tricks/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-85Wm3a22JEUV2tJQKcq8zCoQTnHIdHahJMzEkMUOrjqdkKFh2PZkFWGObGl3rMF4nxsQJl
https://www.easysystems.nl/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-85Wm3a22JEUV2tJQKcq8zCoQTnHIdHahJMzEkMUOrjqdkKFh2PZkFWGObGl3rMF4nxsQJl
https://share.hsforms.com/18EctSa2tQl-80FHG9fnOFQ3zbcm?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-85Wm3a22JEUV2tJQKcq8zCoQTnHIdHahJMzEkMUOrjqdkKFh2PZkFWGObGl3rMF4nxsQJl
https://www.stiply.nl/hs/manage-preferences/unsubscribe-all-test?languagePreference=nl&d=VmYj7x5clSWzVKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PV20N5J2v-cDHVpHc4v584HWnN3cd1qp1d4wG1&v=3&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-85Wm3a22JEUV2tJQKcq8zCoQTnHIdHahJMzEkMUOrjqdkKFh2PZkFWGObGl3rMF4nxsQJl
https://www.stiply.nl/hs/manage-preferences/unsubscribe-test?languagePreference=nl&d=VmYj7x5clSWzVKgD3Q3_YlyBW2m3bL73_YlyBN1JxwY5GKd_PV20N5J2v-cDHVpHc4v584HWnN3cd1qp1d4wG1&v=3&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-85Wm3a22JEUV2tJQKcq8zCoQTnHIdHahJMzEkMUOrjqdkKFh2PZkFWGObGl3rMF4nxsQJl
https://klanten.easysystems.nl/

	Local Disk
	Tip: Handmatig taken starten binnen Easy Invoice!


