
Nieuw en direct beschikbaar:

ChainWise Examentool

Theorie examens 
De deelnemers kunnen voor aanvang van het examen de 

eigen NAW-gegevens controleren en zo nodig aanvullen. 

Voordat de tijd voor het examen gaat lopen kan worden 

gestart met een proefvraag. Examens zijn meertalig af 

te nemen (bijv. Nederlands, Engels, Duits, Pools). 

U kunt zelf de vragendatabase samenstellen. Vragen 

kunnen worden gecategoriseerd en worden gekoppeld 

aan 1 of meerdere modules. Vragen kunnen daarnaast 

multiple choice of numeriek zijn en worden voorzien 

van afbeeldingen. Door vragen als audiofragment 

toe te voegen kan rekening worden gehouden met 

laaggeletterden. 

De uitslag van het examen wordt direct bekend 

gemaakt na het afronden van het examen. Het resultaat 

wordt teruggeschreven naar ChainWise. 

ChainWise heeft in samenwerking met zusterbedrijf BitWise een online 
examentool ontwikkeld. U stelt hiermee met het grootste gemak voor 
ieder niveau zelf examens samen. Met de nieuwe examentool kunnen zowel 
theorie- als praktijkexamens worden afgenomen voor cursussen die worden 
gevoed vanuit ChainWise.

Praktijkexamens 

De docent/ examinator kan vanaf de eigen tablet de 

deelnemer(s) selecteren, het examen opstarten en 

vervolgens afnemen. Meerdere deelnemers kunnen 

tegelijk geëxamineerd worden. 

De examentool stelt de docent/ examinator in staat om 

op een intuïtieve en overzichtelijke wijze te registreren 

en te beoordelen en met wegingsfactoren op de 

verschillende onderdelen te werken.  

Onveilig handelen kan bijvoorbeeld zwaarder wegen 

dan een minder snelle uitvoering van een opdracht. 

De examenresultaten worden teruggeschreven naar 

ChainWise. 

Meer informatie 

Bel 074 249 04 30 en vraag naar Egbert Horsselenberg.
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In ChainWise kunnen projecten worden 

aangemaakt die uitsluitend voor een 

WBSO project zijn bedoeld. Wanneer 

hier uren op worden geboekt kan 

worden doorgegaan naar ‘Uitdraaien 

van overzichten’. 

Het komt echter ook voor dat WBSO 

en klantprojecten door elkaar lopen 

en WBSO uren geboekt worden op een 

klantproject. Er is een manier om deze 

uren te laten staan op het (betaalde) 

klantproject en tegelijkertijd te laten 

meetellen bij de uitdraai van WBSO 

projecten. 

Ga naar Projecten->Urenregistratie  

filteren op project en daarbij aangeven 

‘Toon WBSO project koppelen kolom’. 

U krijgt een overzicht van uren uit 

een betaald project en deze kunnen 

nu worden gekoppeld aan een WBSO 

project. Zie de afbeelding hieronder.

Roadmap
Graag delen wij met u de interne en de 

externe ontwikkelingen. Wij hebben 

de komende ontwikkelingen op de 

roadmap geplaatst. Deze roadmap  

is voor u te raadplegen op het  

smart.chainwise.nl portaal. Periodiek 

zal de bijgewerkte roadmap in het 

portaal worden geplaatst. 

Solar Team Twente  
powered by ChainWise 

Solar Team Twente gaat ChainWise 

CRM inzetten om haar relaties, 

contracten en facturatie in goede 

banen te leiden. Wij kijken samen 

uit naar een lange, vergaande 

en zonnige samenwerking!

 

Taskforce Fast & Furious 

ChainWise updates worden 

omvangrijker en we merken daarnaast 

dat er meer handelingen nodig zijn 

om nieuwe installaties te plaatsen. 

Wij hebben de ambitie, ondanks de 

toegenomen druk en complexiteit, 

updates en installaties binnen 1 uur 

te realiseren. Hiervoor is binnen 

ChainWise de taskforce ‘Fast & 

Furious opgericht die gaat zorgen 

dat dit wordt bewerkstelligd.

Vernieuwing WBSO module

2  Klanturen koppelen aan WBSO projecten

1  Medewerkers en werkcodes die niet  

     mee mogen tellen

Bij Beheer kan nu worden aangeven 

dat bepaalde medewerkers niet 

mee tellen bij de uren voor de 

WBSO. Stage en DGA mogen 

bijvoorbeeld niet worden 

meegeteld in de urenberekening. 

Ook de werkcode reiskosten kan 

worden uitgesloten van WBSO. 

Ga naar menu Beheer -> werknemers 

-> selecteer de betreffende 

werknemer en geef aan of deze 

meetelt of wordt uitgesloten voor 

de WSBO. Ga naar menu Beheer-> 

werkcodes -> een werkcode kiezen 

en geef aan of deze meetelt in de 

uren overzichten voor de WBSO. 
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Ook afgelopen half jaar hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan.  

Onderstaand een impressie van enkele nieuwe ChainWise functionaliteiten. 

Mijn instellingen 
Onder de naam van de ingelogde 

gebruiker is het nieuwe menu-item 

‘mijn instellingen’ beschikbaar. 

Hiermee kunnen enkele instellingen 

naar eigen wens worden ingericht 

zoals bijvoorbeeld het laten staan 

of wegklappen van het hoofdmenu 

bij het scrollen door ChainWise.

 

Crediteren factuur met 
gekoppelde urenregistratie 
op nacalculatie factuurregel 
Er wordt nu bij het crediteren van 

een factuur, waarbij alle uren van 

een nacalculatie factuurregel horen 

bij 1 grootboeknummer en 1 btw 

soort,  gevraagd of de uren ook van de 

originele verkoopfactuur losgekoppeld 

moeten worden. Als dit wordt 

bevestigd worden de uren op ‘niet 

gevalideerd’ gezet.  In de originele 

factuur wordt een artikelregel 

toegevoegd met de waarde van de 

voormalige ‘project uren’ factuurregel. 

Op deze manier blijft de originele 

factuur boekhoudkundig hetzelfde, 

maar is het wel mogelijk om de 

urenboekingen opnieuw te factureren. 

Cursusplanner conflicten 

Wanneer conflicten ontstaan bij het 

plannen van docenten kunnen deze 

als ‘geaccepteerd conflict’ worden 

gekenmerkt. Daarmee zijn eventuele 

‘gewenste’ conflicten duidelijk te 

onderscheiden van ‘niet gewenste’ 

conflicten. Ook kan per docent/

instructeur ingesteld worden of voor 

die persoon een conflictberekening 

gewenst is of niet. Daarmee kunnen 

externe groepen die worden 

ingehuurd meermaals op een dag 

ingezet worden. 

Cursusplanner 
correspondentiebeheer 
module 

Deze module maakt het mogelijk om 

de correspondentie in Cursusplanner 

uitgebreider en eenduidiger te 

beheren. Nu is bijvoorbeeld de 

bevestiging en annulering van 

een inschrijving te configureren. 

De module wordt in toekomstige 

versies nog verder uitgebreid.

Voor de volledige lijst met 

toevoegingen en aanpassingen 

verwijzen we graag naar de release 

notes die in het klantportaal  

smart.chainwise.nl te downloaden zijn.

Nieuw in ChainWise

Nieuw gerealiseerde koppelingen
PBNA koppeling module 
Hiermee kunnen examenmomenten 

bij PBNA worden aangevraagd 

en kandidaten hierop worden 

ingeschreven. Wanneer een 

cursustraject een module met 

de PBNA koppeling heeft kan, 

tot een aantal dagen voor de 

begindatum van de cursus, in het  

klantportaal ingeschreven worden. 

Daarna worden inschrijvingen voor 

dit cursustraject geblokkeerd. 

Ook bij uitschrijvingen geldt 

een annuleringstermijn, zodat 

inschrijvingen op PBNA trajecten 

vanaf een bepaalde termijn niet meer 

geannuleerd kunnen worden. 

CDR koppeling module 

Koppeling met het Centraal Diploma 

Register (CDR) voor het registreren 

van (herhalingen) van VCA diploma’s. 

Hierdoor kan aan een cursusmodule 

 

een bijbehorende externe code 

worden gekoppeld. Door dit kenmerk 

wordt bij het toekennen van een 

diploma, en de aanwezigheid van 

een geldig VCA diploma, de VCA 

registratie van de cursist voorzien 

van het nieuw behaalde diploma.

Koppeling Centraal Diploma Register

Koppeling examenmomenten

Mijn instellingen

Naam Achternaam



ChainWise kalender 

5
mrt
2020

Training  
Cursusplanner 

2
apr
2020

Training 
Facturatie 

23
apr
2020

Basistraining 
Introductie ChainWise 

7
mei
2020

Training 
Module helpdesk

Op onze website vindt u het complete 

programma. Wilt u deelnemen?  

Neem dan contact op met ons via 

telefoonnr. 074 249 04 30

ISO 27001 

DigiTrust heeft afgelopen januari  

de jaarlijkse externe audit  

uitgevoerd. Hierbij zijn  

geen noemenswaardige  

afwijkingen geconstateerd.  

Wij zijn dan ook trots op  

de behaalde audit scores.

Vacature programmeur 

ChainWise groeit en bloeit! Wij 

zoeken een programmeur C# - ASP.

NET MVC - Entity Framework - SQL 

Server. Neem voor informatie contact 

op met egbert@chainwise.nl

Like ChainWise
ChainWise is continue bezig haar 

online aanwezigheid te versterken. 

Volg ons, Like ons en/of deel ons.  

Uw support wordt zeer gewaardeerd!

Docentportaal
Er zijn enkele aanpassingen 

doorgevoerd waardoor het gebruik 

van tablets eenvoudiger wordt. Er is 

een toevoeging gerealiseerd om de 

geplande cursusdagen aan docenten 

te tonen met modules, middeltypes 

en middelen. De button ‘genereer 

deelnemerslijst’ wordt niet meer in 

het docentportaal getoond indien 

hiervoor geen sjabloon is ingericht.

Docenten zelf inschrijven
De module, waarmee docenten 

zelf kunnen inschrijven op een 

cursusdag, is aangepast zodat 

per cursusdag per competentie 

ingeschreven kan worden door 

docenten/instructeurs.

AVG aanpassingen
Docenten en instructeurs kunnen 

niet langer het gehele smoelenboek 

inzien, maar alleen de eigen 

gegevens. In het docentportaal zijn 

privé-gegevens van cursisten niet 

meer zichtbaar.

Verplaatsen van 
inschrijving
Het is nu  mogelijk om e-learnings 

mee te nemen bij een verplaatsing. 

Deze kan ook worden verplaatst 

als gebruik wordt gemaakt van 

trajecten. Bij een verplaatsing 

kunnen nu ook e-mails worden 

verstuurd. 

Bevestigen van cursus
Bij IC cursussen met status ‘Optie’ 

is naast de bestaande ‘Optiemail 

versturen’ ook een knop voor 

het bevestigen van een cursus 

toegevoegd. Daarmee wordt een 

bevestigingsmail naar de klant 

gestuurd en eventueel wordt de 

status van de cursus dan ook op 

gepland gezet.

Cursusplanner diploma’s
Diploma’s kunnen nu onbeperkt 

geldig worden gemaakt.

Cursusplanner feestdagen
Om gebruikers tevens feestdagen 

in te kunnen laten voeren is onder 

‘Cursusplanner-inrichting’ een 

mogelijkheid hiervoor toegevoegd. 

Als de BPM module niet is 

afgenomen kan dit normaal onder 

‘Beheer-feestdagen’ ingesteld 

worden.

Extranet klantportaal 
cursusplanner
Tot nog toe konden in het 

klantportaal alleen cursisten 

van de eigen organisatie worden 

aangemaakt. Dit is nu uitgebreid 

voor cursisten van clusterbedrijven.

Voor de volledige lijst met 

toevoegingen en aanpassingen 

verwijzen we graag naar de release 

notes die in het klantportaal 

smart.chainwise.nl te downloaden zijn.

Aangepaste Cursusplanner 
functionaliteiten

DIPLOMA

www.chainwise.nl 074 249 04 30


