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Dashboard v9.33 & App v4001.2 

Nieuwe items waarover we je graag meer willen vertellen: 
 

D A S H B O A R D 

Schakelen tussen profiel en groepen 

Responsiveness devices verbeterd 

MKS rapportage geoptimaliseerd 
 

A P P 

Nieuwe aanwezigheidsregistratie 

Notificatie historie ingekort 

Controleur DKS automatisch gekoppeld 

Controles alfabetisch gesorteerd 
 

D A S H B O A R D

Snel schakelen tussen gebruikersprofiel en toegewezen groepen

Wanneer je snel wilt zien tot welke klanten,

objecten en units een gebruiker toegang

heeft, kun je nu vanuit de profielpagina van

de gebruiker in Accounts doorklikken om de

groep te bekijken en direct bewerken indien

nodig.

Responsiveness kleinere devices verbeterd

Het Account en App switcher menu zijn vanaf

vandaag beschikbaar op een kleiner device.

Op deze manier kun jij bijvoorbeeld ook op

mobiel in het Dashboard navigeren. Handig

als je een keer snel iets moet checken in het

Dashboard, maar geen laptop bij de hand

hebt! 

MKS rapportage geoptimaliseerd 

In de MKS rapportage zijn de ruimtesoorten waartoe geïnspecteerde ruimten behoren

toegevoegd aan het overzicht 'Score per ruimte'. Op deze manier kun jij makkelijker aflezen

hoe de score tot stand is gekomen.

A P P

Nieuwe aanwezigheidsregistratie

In de vorige Release Notes heb je kunnen

lezen dat de module Tijd en Aanwezigheid

wordt geoptimaliseerd. In de App kunnen

medewerkers nu per object hun

aanwezigheid en pauzes registreren.

Binnenkort kan dit middels NFC, QR of via

een gezichtsherkenningsterminal. De start-

en eindtijden kunnen naderhand bewerkt

worden in het Dashboard. Vervolgens kunnen

ze vergeleken worden met het initiële rooster

in Analytics.  

Wil je weten hoe jij de nieuwe Tijd &

Aanwezigheid kunt inzetten bij jouw

organisatie?

Notificatie historie ingekort

Op het notificatiescherm in de App vind je

vanaf nu alleen de notificaties tot maximaal

drie maanden geleden. Zodoende worden

alleen de meest relevante getoond. Dit

scherm kan benaderd worden door op  te

klikken. Als een gebruiker notificaties van

Leviy in de instellingen van de telefoon heeft

toegestaan, dan krijgt hij/zij direct een

pushbericht wanneer een melding is

toegewezen door een andere gebruiker. 

Let op: 

Notificaties zonder pijltje, zijn notificaties van al gesloten meldingen. Deze zijn niet klikbaar

omdat gesloten meldingen niet geopend kunnen worden in de App.

Controleur DKS automatisch gekoppeld

Bij een DKS controle kunnen aanwezigen

worden geselecteerd. De controleur kan

vanaf de nieuwe update niet meer gekozen

worden, omdat hij/zij automatisch gekoppeld

middels het ingelogde account. In het

Dashboard en de App wordt de naam van de

controleur getoond bij de resultaten van de

DKS controle.

Controles alfabetisch gesorteerd

Controles worden gesorteerd op het aantal

dagen resterend tot de deadline, waarbij

controles met het minst aantal resterende

dagen staan bovenaan staan. Wanneer

meerdere openstaande controles zijn met

dezelfde aantal dagen resterend, worden

deze op alfabetische volgorde weergegeven.

Zodoende kunnen controleurs met drukke

agenda's makkelijker de juiste controle

vinden.

Tot de volgende release! 
Team Leviy
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