Changelog C-BOT (vanaf december 2019)
Stand 15-01-2021
❖ Externe instructeurs kunnen een inloglink opvragen om hun cursussen in te zien.
❖ In mailsjablonen kunnen variabelen voor de cursusdatum min 7 en min 14 dagen
ingevoegd worden (bijv. om een deadline voor e-learning aan te geven).
❖ Mail met de verwerkingslink voor een cursus wordt zowel naar de hoofdinstructeur
als naar de tweede instructeur gestuurd (indien van toepassing).
❖ Twee lege velden voor cursusdocumenten bij het aanmaken van een externe cursus
toegevoegd.
Stand 11-05-2020
❖ Als er een instructeur voor een cursus geboekt wordt, maar deze op die datum al
bezet is, zal hiervan een melding komen vóórdat de cursus aangemeld wordt. Het is
nog wel mogelijk de instructeur alsnog te boeken voor deze cursus.
❖ Dit geldt ook als er via “instructeurs beheren” instructeurs uitgenodigd worden:
Achter de naam van instructeurs die op die datum al bezet zijn, zal er een melding
verschijnen i.p.v. de knop “uitnodigen”. Het is hier dus niet mogelijk om deze
instructeurs voor de betreffende cursus uit te nodigen.
Stand 09-04-2020
❖ Dynamische variabelen kunnen in het onderwerp van een mailtemplate ingevuld
worden.
❖ Straatnaam wordt automatisch ingevuld op basis van de postcode.
❖ Automatische mailing m.b.t. verlopen van certificaten kan naast zakelijke klanten nu
ook naar losse, individuele cursisten gestuurd worden.
❖ Mails kunnen meerdere bijlagen bevatten.
❖ Time-out bij inactiviteit verlengd naar 20 minuten.
❖ Bevestigingsmail van beschikbaarheid instructeur bevat nu het cursus-id zodat mails
van verschillende cursussen niet geclusterd worden (bijv. in Gmail).

Stand 06-03-2020
❖ Bij VCA-examens kunnen nu ook de talen geselecteerd worden voor het betreffende
examentype.
❖ Maximale verloopdatum van externe cursussen aangepast naar 15 jaar.
❖ Voor uitnodigingen, bevestigingen en andere mails kunnen e-mailadressen in cc
toegevoegd worden.
❖ In het template om cursisten te uploaden kan een bedrijfsnaam als klant opgegeven
worden om de cursist automatisch aan die klant te koppelen.
Stand 05-12-2019
❖ Instructeurs voor een cursus uitnodigen en boeken via ‘instructeurs beheren’
➢ Instructeurs kunnen opnieuw worden uitgenodigd (bij wijziging trainingsdata
of geen reactie). Als instructeurs al hadden aangegeven of ze wel of niet
beschikbaar zijn, wordt dit gereset. Ze moeten dan dus opnieuw bevestigen of
afwijzen.
➢ Gebruikers kunnen nu ook een tweede beschikbare instructeur bevestigen. Er
is een extra knop geplaatst om alle overige instructeurs een afwijzingsmail te
sturen en dan de planning definitief te maken.
➢ Vaste instructeurs kunnen bovenaan de lijst ‘vastgezet’ worden voor snellere
toegang.
❖ Het is nu zichtbaar wanneer een instructeur een uitnodiging vanuit het cursusscherm
zelf heeft gekregen (vergelijkbaar met de timestamp die bij cursisten zichtbaar is).
❖ In het dashboard wordt nu ook het bedrijf van een cursist met verlopend certificaat
getoond, mits van toepassing.
❖ Eindtijd kan nu als variabele in een mailtemplate ingevoegd worden.

