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Nieuwe items waarover we je graag meer willen vertellen: 
 

D A S H B O A R D 

Niet functionele groepen uitgelicht  

Gekoppelde items op detailpagina 

Extra toelichting bij configuratie 

Nieuwe Leviy Support artikelen 
 

A P P 

Vernieuwd units scherm  

Extra toelichting herhalende taken  

Snelkoppeling naar huidige dienst  
 

D A S H B O A R D

Niet functionele groepen uitgelicht 

Een tab is toegevoegd aan het

groepenoverzicht om groepen te laten zien

die aandacht vereisen. Dit zijn groepen

zonder gekoppelde klanten, objecten en/of

toegewezen gebruikers. Op deze manier hoef

je niet te zoeken en krijg je direct informatie! 

Note: Een groep is niet functioneel wanneer

deze geen toegewezen gebruikers of

gekoppelde klanten of objecten bevat.

 

Gekoppelde items weergegeven op groep detailpagina

De gekoppelde klanten, objecten, units en

toegewezen gebruikers worden tot maximaal

tien items weergegeven op de groep

detailpagina. Zo kun je eenvoudig en snel

inzien wat er gekoppeld is. 

Tip: 

Om makkelijk te achterhalen aan welke groep(en) en daarmee dus ook klanten, objecten

en units een gebruiker gekoppeld is, kun je nu ook vanuit een gebruikerspagina in Accounts

doorklikken op de toegewezen groep(en).

Extra toelichting ruimtesoorten, taken en taak historie

Bij de configuratie van ruimtesoorten,

herhalende taken planning en taak historie is

er een extra uitleg toegevoegd om jou te

ondersteunen. Kom je ergens toch niet

helemaal uit? In Leviy Support vind je

antwoorden op veelgestelde vragen. 

Nieuwe Leviy Support artikelen

De afgelopen periode hebben wij onze Leviy

Support omgeving vernieuwd met veel

nieuwe artikelen. Bij iedere module kun je

bijpassende artikelen vinden zodat je direct

aan de slag kan in het Dashboard, de App en

Leviy Analytics. Bij een artikel kun je handige

GIFjes vinden waarin de omgeving en

stappen duidelijk worden weergegeven. 

A P P

Vernieuwd units scherm 

Om actuele en openstaande items

inzichtelijker te maken, wordt binnenkort het

units scherm in de App vernieuwd. Het

filteren op delen, zoals afdelingen, zones en

verdiepingen, zal dan ook worden

ondersteund. Wil jij de eerste versie zien en

meedraaien in de testpilot? Neem contact

met ons op! 

Extra toelichting herhalende taken 

Extra info nodig bij herhalende taken planning

in de App? Via  kun je meer te weten

komen over de werking van de module en

eventueel de informatie delen met je

collega’s.

Snelkoppeling naar huidige dienst 

Om een gestarte dienst te hervatten, kun je

vanaf ieder overzichtsscherm van een object

de huidige dienst raadplegen. Zo kun je de

huidige dienst altijd gemakkelijk terugvinden.  

 

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

Sneller aan de slag Leviy x Mews

Leviy integreert naadloos met het PMS systeem Mews. Vanaf nu zal het moment van integreren,

de huidige staat van de kamers, direct actueel zijn. Het housekeeping team kan meteen aan de

slag na het activeren van de integratie!  

De Mews integratie en de Housekeeping module van Leviy worden in steeds meer hotels

gebruikt. Heb jij ook interesse? Neem contact met ons op! Meer info vind je hier.

Hosting infrastructuur 

De hosting infrastructuur van Leviy omvat een flink aantal componenten om de dagelijkse

beschikbaarheid, capaciteit, performance en veiligheid te bieden. We zijn momenteel bezig om

diverse onderdelen hierin te voorzien van de nodige upgrades. We voorzien op termijn echter wel

enkele korte momenten van geplande downtime. We communiceren dit zoals gebruikelijk via de

statuspagina.

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

Plannen MKS controles 

Het plannen van MKS controles is op dit moment (nog) niet mogelijk. Achter de golven zijn we

druk bezig om deze functionaliteit in te zetten. In de volgende nieuwsbrief zullen we je op de

hoogte brengen wanneer dit beschikbaar zal zijn!

See you next release! 
Team Leviy
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Ik ben benieuwd naar nieuwe artikelen

Ja, ik meld mij graag aan bij het testpanel

Ik ben benieuwd wat de Housekeeping module mogelijk maakt

Meld je hier aan om status updates te ontvangen

https://support.leviy.com/
https://leviy.com/features/housekeeping/?lang=nl
https://status.leviy.com/
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