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Dashboard v9.37 & App v4001.6

Nieuwe items waarover we je graag meer willen vertellen: 
 

D A S H B O A R D 

Alle toegewezen gebruikers inzichtelijk 

Klantbeheer vernieuwd 
 

A P P 

Info klantscherm verbeterd 

Menubalk geoptimaliseerd 

Meldingen sneller opslaan  
 

D A S H B O A R D

Alle toegewezen gebruikers inzichtelijk

Bij het toewijzen van gebruikers aan een

groep, schaalt het invoerveld mee. Op deze

manier kun je alle ingevoerde gebruikers

bekijken, ook bij het toewijzen van grote

aantallen.

Klantbeheer vernieuwd

Zoals je eerder hebt kunnen lezen zijn er

nieuwe features toegevoegd onder

klantbeheer. In ‘Organisatie’ is het

klantenoverzicht opgesplitst in actief- en

inactief en is het mogelijk om klanten toe te

voegen, te bewerken en te deactiveren. Je

kunt klanten nog vanuit het Dashboard

toevoegen en bewerken, maar via deze

knoppen zul je verwijst worden naar

‘Organisatie’. Op de klantpagina zie je in één

overzicht alle details, gekoppelde groepen en

objecten. Bekijk jouw omgeving en beheer

jouw klanten in een duidelijk overzicht!

Let op! 

Het deactiveren van klanten is niet meer te benaderen vanuit het Dashboard. Dit kan enkel

uitgevoerd worden in ‘Organisatie’.

A P P

Informatieweergave klantenscherm verbeterd

De weergave van de basisinformatie in het

klantenscherm is vanuit

gebruiksvriendelijkheid op dezelfde manier

weergegeven als dat van het objecten- en

unit scherm. Alle informatie over de

desbetreffende klant is op deze pagina te

vinden. 

Menubalk geoptimaliseerd

De informatieweergave van een klant, object

of unit geeft in de menubalk op de schermen

enkel het niveau in de App aan. Op deze

manier weet jij waar je je in de App bevindt

en kun je de titel van de klant, object of unit in

het informatieblok bovenin het scherm

terugvinden. Geen overbodige en

meermalige informatie meer, je kunt nu nog

sneller van start! 

Meldingen sneller opslaan 

Bij het opslaan van een melding in de App is

het niet meer nodig om deze actie te

bevestigen. De melding wordt direct

aangemaakt, dit scheelt een extra handeling.

Hulp nodig bij het aanmaken van een

melding? Lees hier meer over het

bijvoorbeeld melden van een technisch

mankement. 

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

Automatische tests ingebouwd in de App

Het testproces van de App wordt

geautomatiseerd om vroegtijdig eventuele

bugs op te lossen. Een aantal

basisonderdelen kunnen automatisch worden

getest. De komende tijd zal dit worden

uitgebreid zodat de kwaliteit van de code nog

verder geoptimaliseerd wordt en de kwaliteit

kunnen garanderen.

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

Vernieuwing objectbeheer

Het objectbeheer wordt binnenkort vernieuwd

en zal terug te vinden zijn in ‘Organisatie’. Op

deze manier kun je alle configuraties op

organisatieniveau op één plek beheren. We

houden je op de hoogte!

Tot de volgende release! 
Team Leviy
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