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Nieuwe items waarover we je graag meer willen vertellen: 
 

D A S H B O A R D 

MKS controles plannen  

Unit categorie verplicht 

Orphan bestanden in bulk verwijderen 
 

A P P 

Units filteren op schoonmaak status 

Navigeer naar adres van object 

Controle planning voor units 
 

D A S H B O A R D

MKS controles plannen

Een planning maken voor MKS controles is

nu ook mogelijk. De geplande controles

worden in de App zichtbaar voor de

controleurs. Zo kan de controleur inzien

wanneer er wat moet worden uitgevoerd.

Vanaf nu kan geen controle uit het oog

verloren worden!  

Benieuwd hoe dit eruit ziet?

Unit categorie verplicht 

Bij het toevoegen van units bij een object, is

het vanaf nu verplicht om een unit categorie

aan te maken. Je kunt veel waardevolle

configuratie verrichten op unit categorie

niveau. Zoals bijvoorbeeld het koppelen van

bestanden, frequenties instellen voor

periodieke taken, het opmaken van

inventarislijst en meer. 

Bestaande units zonder unit categorie

worden automatisch gekoppeld aan een

standaard unit categorie. 

Orphan bestanden in bulk verwijderen

Een bestand dat niet gekoppeld is aan

actieve klanten, objecten of unit categorieën

wordt in orphan bestanden geplaatst.

Eventuele resterende bestanden worden na

deactivatie van een klant of object onder de

aandacht gebracht bij Beheerders. De

Beheerders kunnen alle bestanden in één

keer verwijderen wanneer dit van toepassing

is. 

A P P

Units filteren op schoonmaak status, unit categorie en (gebouw)delen

Het units scherm wordt vernieuwd om actuele

en bestaande items inzichtelijker te maken en

filtering op delen (zoals afdelingen, zones,

verdiepingen) te ondersteunen. Het is nu

mogelijk om in de App te filteren op

schoonmaak status, unit categorie en de

delen die ingesteld zijn voor een object in het

Dashboard. 

Wil je vervroegd toegang tot deze feature?

Meld je dan aan voor ons testteam! 

Navigeer naar adres van object

Indien een adres in het Dashboard is

ingevoerd, kan vanaf het object scherm in de

App naar het adres genavigeerd worden. Het

adres wordt zichtbaar wanneer je op het

informatieblok klikt. Door op het adres te

klikken worden de apps voorgesteld waarmee

de navigatie gestart kan worden.

Controle planning geoptimaliseerd voor units 

We hebben de controle planning

geoptimaliseerd door titels van het object te

laten weergeven wanneer er een controle

voor een unit is gepland. De units van

verschillende objecten kunnen vergelijkbare

titels hebben en op deze manier heb je direct

inzicht tot welk object een unit behoort.

Daarnaast worden de kenmerkende klant-,

object- en unit-iconen toegevoegd aan de lijst

items. Zo kun je ook gemakkelijk de juiste

locatie vinden!

O N D E R  D E  M O T O R K A P

Koppeling gezichtsherkenningsterminals   

Voor de vernieuwde Tijd & Aanwezigheid

module is een koppeling gerealiseerd met

FaceGo. Met deze koppeling kunnen

medewerkers zich aanwezig en afwezig

melden middels een

gezichtsherkenningsterminal. De registraties

worden verzonden naar het Dashboard voor

verdere analyse en bewerkmogelijkheden.  

Wil je de nieuwe Tijd & Aanwezigheid module

uitproberen? Wacht niet te lang, we hebben

nog maar een aantal plekjes vrij in het

testpanel.  

Meld je aan voor ons testteam!

A C H T E R  D E  G O L V E N

Verbeteringen informatieweergave in de App 

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren

zijn we bezig de informatieweergave op de

klant, object en unit schermen van de App te

verbeteren. De hoeveelheid tekst wordt

geminimaliseerd en vervangen door iconen.

Binnenkort meer hierover!

Nieuwe Leviy Support artikelen

De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest onze FAQ (veelgestelde vragen) te vernieuwen zodat elke

gebruiker van Leviy gemakkelijk zelf antwoord kan vinden op zijn/haar vragen en daarmee ook

sneller geholpen is.  

Zo kun je nu:

Voor elke module stap voor stap lezen hoe je deze kan inrichten en gebruiken

Je laten inspireren door inspiratie video’s en inspiring stories

In de release notes lezen welke veranderingen er aan zitten te komen

Verzonden nieuwsbrieven terugvinden

We willen Leviy Support nog beter maken en daarvoor hebben we jou, als Leviy kenner, nodig! Zo

kunnen wij Leviy Support namelijk nog beter inrichten naar jouw wensen. 

Help jij ons verder op weg? Vul dan in twee minuten de onderstaande survey in.

Tot de volgende release! 
Team Leviy
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Bekijk hier hoe je controles inplant

Ik wil onderdeel zijn van het testteam

Ik wil me graag aanmelden

Ja, ik geef graag mijn mening!
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