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Nieuwe items waarover we je graag meer willen vertellen: 
 

D A S H B O A R D 

Berichten functie op een nieuwe plek 

Gekoppelde groepen vinden 

Bestanden sneller toevoegen 

Nieuwe hosting omgeving Analytics 
 

A P P 

Informatie unit scherm verbeterd 
 

D A S H B O A R D

Berichten functionaliteit op een nieuwe plek

In het Dashboard kunnen korte berichten met

de berichten functionaliteit naar medewerkers

verzonden worden. Een bericht verschijnt in

de App en medewerkers zijn direct op de

hoogte. Je vindt deze functionaliteit nu onder

‘Communicatie’ in de app switcher . 

Gemakkelijk gekoppelde groepen vinden

Via Organisatie kun je zoeken op klanten en

objecten en direct inzien aan welke groep(en)

deze gekoppeld zijn. Dit kun je terugvinden in

de twee overzichten. Binnenkort worden

meer klant- en object beheerfuncties

hiernaartoe verplaatst. Bijvoorbeeld het

aanmaken, bewerken en deactiveren van

klanten en objecten. 

Bestanden sneller toevoegen

Wanneer je een nieuw bestand toevoegt,

wordt de bestandstitel automatisch

overgenomen. Wil je een nieuwe naam

geven? Dat kan! Geef een nieuwe naam op

in het venster. Op deze manier kun je snel

nieuwe bestanden toevoegen. 

Nieuwe hosting omgeving Analytics

Maak je gebruik van Leviy Analytics? Dan

kun je jouw statistieken en analyses

terugvinden in een nieuwe hosting omgeving:

https://analytics.leviy.com  

Sla de nieuwe URL direct op als Bookmark,

zodat je de juiste link gebruikt bij het

raadplegen van jouw data. 

A P P

Informatieweergave unit scherm verbeterd

Een nieuwe look bij het openen van een unit

scherm: 

Basisinformatie standaard ingeklapt

Overbodige tekst maakt plaats voor

iconen

En meer!

Door alleen de essentiële informatie te tonen,

wordt het scherm een stuk rustiger waardoor

jij je beter kunt focussen op de belangrijkste

informatie en dus sneller te werk kunt gaan. 

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

Vernieuwd units overzicht

Om grip te krijgen op de voortgang van de

dagelijkse schoonmaak, meldingen,

periodieke taken en controles werken we aan

vernieuwde overzichten in de App. De eerste

focus ligt op schoonmaak statussen. Dit

overzicht wordt opgedeeld per toegewezen

schoonmaakmedewerker. Wil je vervroegd

toegang tot deze feature? Meld je aan voor

ons testteam!

Tot de volgende release! 
Team Leviy
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Verstuur direct een bericht

Ik wil beginnen!

Vind hier de nieuwe Leviy Analytics

Ik meld me aan voor het testteam!
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