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Nieuwe items waarover we je graag meer willen vertellen:

D A S H B O A R D 
 

Geblokkeerde gebruikers uitgelicht

Splitsing actieve en inactieve objecten

Beter onderscheid statussen controle

planning 
 

A P P 
 

Aandachtspunten uitgelicht 
 

D A S H B O A R D

Geblokkeerde gebruikers uitgelicht bij bewerken groep

Wanneer een gebruiker geblokkeerd wordt,

kan het voorkomen dat deze nog aan een

groep toegewezen is. Bij het bewerken van

een groep worden geblokkeerde

gebruikers nu in een apart tabje getoond



om ruis te verminderen en snel inzicht te

geven in welke mogelijk nog ontkoppeld

moeten worden. 

Splitsing actieve en inactieve objecten

In 'Organisatie' is het objecten overzicht

opgesplitst in actief en inactief. Zo zijn we

weer een stapje dichterbij het vernieuwen

van object beheer.

Beter onderscheid statussen controle planning

In de controle planning is de weergave van

geplande controles versimpeld om de

leesbaarheid te verbeteren. Icoontjes

worden enkel gebruikt als extra indicators

en het aantal status kleuren is

teruggebracht naar drie.

A P P

Lees hier meer over de betekenis van de iconen

https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000267737-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-30-november-2021


Aandachtspunten uitgelicht

Op het vernieuwde units scherm hebben

units met aandachtspunten nu een

indicator. Schoonmakers kunnen zodoende

makkelijk inzien waar nog openstaande

aandachtspunten te voldoen zijn. Wil je

toegang krijgen tot deze nieuwe feature?

A C H T E R  D E  G O L V E N

Werkbonnen module

Achter de schermen zijn we druk bezig met

een nieuwe werkbonnen module. Over een

tijdje is het mogelijk om middels een

koppeling met een extern systeem,

werkbonnen in de Leviy App in te zien en af

te handelen.

Tot de volgende release!

Meld je aan voor ons testteam!

mailto:support@leviy.com
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