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De eerste Product Nieuwsbrief van 2021 heeft diverse updates voor je over het

Leviy Platform. In januari heeft Leviy aanpassingen aangebracht. Aankomende

woensdag, 20 januari 2021, zullen de nieuwe versies, Dashboard (versie 9.31)

en mobiele App (versie 4000.0) 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.

   Deactivatie van onderliggende objecten en/of units 

Recentelijk hebben we een aanpassing gedaan waarmee onderliggende objecten

en/of units automatisch gedeactiveerd worden wanneer de bovenliggende klant of

object op inactief wordt gezet. We hebben als vervolg hierop deze aanpassing met

terugwerkende kracht doorgevoerd. Dit betekent dat alle onderliggende objecten

en/of units van klanten of objecten die vóór deze aanpassing gedeactiveerd waren,

nu ook gedeactiveerd zullen zijn. Op deze manier zorgen we ervoor dat je een

duidelijk overzicht hebt van actieve en inactieve klanten, objecten en/of units.

   Automatisch meldingen sluiten

Alle meldingen worden vanaf heden automatisch gesloten wanneer een klant, object

of unit op inactief wordt gezet. Openstaande meldingen horen niet thuis bij inactieve

klanten en de automatisering zorgt ervoor dat er geen onverwachte aanpassingen

gemaakt kunnen worden. 

   Vernieuwd ‘Opslaan’ icoon

Een nieuw icoon is ingevoerd om bijvoorbeeld een Melding of DKS controle op te

slaan in de App: . Voorheen werd dit icoon:  gebruikt bij het uitvoeren van de

actie. Vanuit het werkveld ontstond verwarring over de betekenis van dit icoon. Op

deze manier zorgen we ervoor dat gebruikers de werking van het icoon 

begrijpen.

   Onder de motorkap 

Versienummer aangepast 

Zoals je misschien is opgevallen in de introductie van deze nieuwsbrief, is het

versienummer van de App aangepast. Het nieuwe versienummer zal starten vanaf

v4000.0. We zullen je de technische aspecten van deze update besparen, maar

houdt er dus rekening mee dat de laatste versie op de devices is geïnstalleerd. Het

versienummer heeft verder geen invloed op andere aspecten van de App. 

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

Release Notes lichten we graag deze wijzigingen toe. 

   Wat speelt er achter de golven?  

Algemeen beheer op één plek 

In voorgaande release notes hebben we toegelicht dat het beheer van groepen

onder handen wordt genomen. Alle ‘Algemeen beheer’ features zullen hierbij

meegenomen worden. Hierbij kun je denken aan organisatie instellingen, groepen en

rollen. We laten je graag meer weten zodra er nieuwe aanpassingen zijn

aangebracht. 

 

Tot de volgende release! 
Team Leviy 
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