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De afgelopen maand heeft het team diverse aanpassingen in het Leviy

Platform aangebracht. Aankomende dinsdag, 23 februari 2021, zullen de

nieuwe versies, Dashboard (versie 9.31) en mobiele App (versie 4001.0)

beschikbaar zijn voor Android en iOS. 

Zorg ervoor dat het team is geïnformeerd over de laatste versie van de app, zodat

men vanuit Google Play en/of App Store Leviy kunnen updaten. Of schakel

automatische updates in via de instellingen van de devices.

   Ondersteuning voor meer klanten, objecten en units

De Leviy App is nu ook in staat om het gebruik van aanzienlijk meer klanten,

objecten en units te ondersteunen. Je kunt op steeds grotere schaal en in meer

detail de schoonmaakwerkzaamheden registreren en aansturen. Zo kun je vanuit

één account alle vorderingen zien van alle klanten of locaties. 

   Makkelijker controles, checklisten en formulieren

plannen 

Om de kwaliteit van de schoonmaak te monitoren, faciliteren we het inplannen van

controles. Gezien dit er heel wat kunnen zijn, zijn we op zoek gegaan naar een

manier waarop controles makkelijk en snel ingepland kunnen worden. In

samenwerking met een aantal betrokken gebruikers hebben we een nieuwe feature

ontwikkeld. Hiermee kunnen controles, checklisten en formulieren binnen een

aanzienlijk kortere tijd dan voorheen, ingepland kunnen worden. 

Wil jij ook gebruik maken van deze nieuwe feature? 

   Herhalende taken langer zichtbaar

Nog uit te voeren herhalende taken blijven nu zes in plaats van twee weken

zichtbaar. Dit betekent dat een herhalende taak te zien is drie weken voor én na de

geplande datum. Deze extra reikwijdte is mogelijk gemaakt door alle wijzigingen

onder het item van ‘Onder de motorkap’ in de vorige releases. Een mooi voorbeeld

van de uitkomsten tijdens deze opruim acties!

   Tijdstip instellen voor automatisch resetten van

schoonmaak statussen

In het Leviy Platform heb je de mogelijkheid om per object de schoonmaak statussen

automatisch te resetten. Dit verkleint het aantal handmatige handelingen en zorgt

ervoor dat er geen overvloed is van verlopen schoonmaak statussen. De vooraf

ingestelde tijd voor het resetten van deze statussen is 00:00 uur. Om ondersteuning

te bieden voor locaties waar (ook) 's nachts wordt schoongemaakt, is het tijdstip

waarop dit gebeurt nu ook handmatig in te voeren. Het instellen hiervan bieden wij

momenteel nog als een service aan. 

Neem contact met ons op om automatisch resetten te activeren of voor meer

informatie over schoonmaak statussen.

   Maximale checklist score verhoogd 

Bij het configureren van een checklist definitie kan een maximale score ingesteld

worden. Dit is verhoogd naar 9999 om grotere sets aan te controleren items te

ondersteunen. Voorheen zat dit limiet op 1000. Zo kun jij nog meer items beoordelen

en controleren, handig!

   Bewerken van gesloten meldingen hersteld 

In de vorige release maakten we bekend dat meldingen automatisch gesloten

worden wanneer klanten, objecten of units op inactief zijn gezet. Ditzelfde geldt ook

voor alle gesloten meldingen. We ontvingen van jullie feedback dat meldingen

regelmatig nog worden aangepast of aangevuld. Om deze reden hebben we een

aanpassing gemaakt waarin alleen meldingen van inactieve klanten, objecten en

units niet meer te bewerken zijn. Gesloten meldingen van actieve klanten, objecten

en units kunnen dus weer worden aangepast.

   Onder de motorkap 

Eerste volledig vernieuwde App scherm vernieuwd

We gaan een nieuwe technologie inzetten om de Leviy App te vernieuwen. We

hebben een eerste scherm, het 'Over ons' scherm, vervangen met deze technologie.

Deze ziet er nog exact hetzelfde uit, maar is volledig bewerkt met de nieuwe vorm.

We hebben hiermee officieel de fundering gelegd om steeds meer delen van de App

te kunnen vernieuwen.

Ben je benieuwd welke stappen er nog meer deze release zijn gezet? In onze

Release Notes lichten we graag deze wijzigingen toe. 

 

Tot de volgende release! 
Team Leviy 
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We helpen je er graag bij!

Ja, ik wil graag een demo over schoonmaak statussen

Release Notes bekijken
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