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Dashboard v9.40 & App v4001.9

Nieuwe items waarover we je graag meer willen vertellen:

D A S H B O A R D 
 

Snelkoppeling object aanmaken

Snelkoppeling object bewerken

Geen wachttijden meer bij toevoegen

van Objecten en Units

A P P 
 

Ruimte toevoegen middels NFC tijdens

DKS

D A S H B O A R D

Snelkoppeling object aanmaken

Nu klanten in Organisatie beheerd kunnen

worden, zullen objecten snel volgen. Voor

de overbruggingsperiode kun je via een

snelkoppeling met het Dashboard toch al

vanuit Organisatie een object aanmaken.



Snelkoppeling object bewerken

Wanneer je in Organisatie op een object

klikt, wordt je doorverwezen naar 'Object

bewerken' in het Dashboard. Binnenkort

wordt object bewerken verhuisd naar

Organisatie, zodat je op één centrale plek

alle objecten kunt beheren.

Geen wachttijden meer bij toevoegen van Objecten en Units

Vooruitlopend op de verdere

vernieuwingen van het objectbeheer

hebben een grondige verbetering

doorgevoerd, waardoor er geen wachttijd

meer is bij het toevoegen van objecten en

units.

A P P

Ruimte toevoegen middels NFC tijdens DKS

Een DKS controle kan nu een stuk sneller

uitgevoerd worden! Wanneer je gebruik

maakt van NFC stickers, kun je tijdens het

invullen van een DKS controle de

corresponderende NFC scannen om een

ruimte toe te voegen. Dit scheelt een hoop

handmatig werk en tijd, waardoor je kan

focussen op wat belangrijk is. Om van deze

Lees de release notes voor meer info

https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000269414-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-4-januari-2022


functionaliteit gebruik te maken moet er

voor de unit waar de NFC bij hoort een

ruimte bestaan met een overeenkomstig

nummer.

Namens heel het team wensen wij je een heel mooi nieuw jaar!
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