
Dinsdag, 2 november 2021 
Dashboard v9.38 & App v4001.7

Nieuwe items waarover we je graag meer willen vertellen: 
Let op! De release datum is naar een week later verplaatst (26 oktober > 2 november). 
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D A S H B O A R D

NIEUW! Menu in het Dashboard

Pak je Dashboard erbij, want een grote

verandering heeft plaatsgevonden. De

welbekende app switcher is getransformeerd

naar een nieuw hoofdmenu binnen het

Dashboard. Dankzij de feedback van

betrokken gebruikers zijn de modules naar de

linkerkant van het scherm verplaatst. Alles

binnen handbereik en een duidelijk overzicht

van al jouw ingezette modules! 

Verwijderen van formulieren in bulk

Wil je bepaalde data waarvan het

bewaartermijn verloopt gemakkelijk

verwijderen? Dat kan! Alle formulieren met

een bepaalde definitie kunnen met één druk

op de knop verwijderd worden. Op dit

moment bieden wij deze feature nog als een

service aan. Neem contact op via

onderstaande knop wanneer jij specifieke

data wilt verwijderen. 

Namen medewerkers verborgen in DKS

In de resultaten van een DKS zijn de namen

van de medewerkers voor gebruikers met het

gebruikerstype ‘Klant’ verborgen. De namen

kun je niet meer terugvinden in zowel de

weergave in het Dashboard als in de PDF. Op

deze manier is de privacy van medewerkers

gegarandeerd. Meer weten over

gebruikerstypes?

Nieuwe controle planning op units

Veel controles worden gepland op units en

regelmatig worden dezelfde titels bij

verschillende objecten gebruikt. In de

controle planning in het Dashboard wordt de

titel van het object waartoe de unit behoort

ook getoond. Op deze manier weet jij zeker

dat je de goede unit voor je hebt!

Nieuwe term binnen de module Schoonmaak statussen

Wie werkt met schoonmaak statussen is

bekend met de verschillende statussen:

'Geen status' -> ‘Onbekend’

'Schoonmaken'

'Controleren'

'Afgerond' 

'Vrijgegeven'

Geen status is eigenlijk een vreemde eend in

de bijt. Een unit heeft namelijk altijd een

schoonmaak status. Om deze reden is de

terminologie aangepast van 'Geen status'

naar 'Onbekend'. 

Nieuw Leviy x zvoove logo

Heb jij ons vernieuwde logo al gespot? Leviy

is onlangs onderdeel geworden van zvoove.

Wil je meer weten over zvoove? 

A P P

Vernieuwde weergave schoonmaak status 

Ben jij al bekend met de nieuwe iconen? Op

het unit scherm is de weergave van de

schoonmaak status met bijbehorende labels

en opmerking vernieuwd. Dit zorgt ervoor dat

de nadruk op de belangrijkste informatie ligt

en jij in één oogopslag aan de slag kan.  

Knop status wijzigen verplaatst

Wil jij een schoonmaak status wijzigen? Om

het jou gemakkelijk te maken om direct een

wijziging aan te brengen is de knop naar

boven verplaatst en kun je deze vinden onder

de schoonmaak status.

Nieuwe iconen filteren bestanden

In de bestanden filter kun je bestanden

filteren welke gekoppeld zijn aan specifieke

klanten, objecten of unit categorieën. De tekst

op de keuzeknoppen 'Klant', 'Object' en 'Unit

categorie' is vervangen door bijbehorende

iconen. Check it out!

Filter automatisch onthouden bij units

Op het vernieuwde units scherm worden de

gekozen filter opties per object onthouden.

Dit zorgt voor overzicht én voorkomt het

herhalen van dezelfde handelingen in de

App. Momenteel is dit nieuwe scherm nog in

een testfase. Wil je vervroegd toegang tot

deze feature? 

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

Aandachtspunten uitgelicht

Op het vernieuwde units scherm zijn we

bezig met het uitlichten van units met

aandachtspunten. Medewerkers kunnen

makkelijk inzien waar nog openstaande

actiepunten bevinden. Meer in onze volgende

nieuwsbrief!

Tot de volgende release! 
Team Leviy
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Ik wil direct een melding opslaan!

Lees hier meer over gebruikerstypes

Lees hier meer over Leviy & zvoove

Meld je aan voor ons testteam!
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https://www.facebook.com/LeviySoftware/
https://twitter.com/LeviySoftware
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
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