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Dinsdag, 8 februari 2022

Dashboard v9.41 & App v4001.10

Nieuwe items waarover we je graag meer willen vertellen:

D A S H B O A R D 
 

Verbeterde archivering formulieren

Details medewerkers op één plek

Inzicht objecten per medewerker

Subcategorieën checklist dupliceren

A P P 
 

Weergave toegewezen schoonmakers

en controleurs verbeterd

 
 

D A S H B O A R D

Verbeterde archivering formulieren

Aan het ingevulde formulieren overzicht is

een �lter op maand en jaar toegevoegd,

waardoor het mogelijk is gemaakt verder

terug te kijken in de historie van ingevulde

formulieren. Voorheen was het alleen

mogelijk de laatste 1000 formulieren in te

zien, maar nu kun je alle ingevulde

formulieren terug vinden. Standaard staat

deze �lter op de huidige maand en jaar. 
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Details van medewerkers op één centrale plek

Waar voorheen dit enkel per object kon,

kun je nu de details van elke medewerker

binnen de organisatie inzien in Organisatie.

Onder details verstaan we de persoonlijke

informatie en de in- en uitdienst data.

Inzicht objecten per medewerker

Naast de details van een medewerker,

kunnen nu ook per medewerker de

gekoppelde objecten ingezien worden.

Deze koppeling van medewerkers aan

objecten is niet nodig indien de

medewerker ook als gebruiker is

geregistreerd in Leviy. 

Lees de release notes voor meer uitleg

https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000270624-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-8-februari-2022
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Subcategorieën van een checklist dupliceren

Naast het dupliceren van een checklist

categorie, kun je nu ook een subcategorie

dupliceren. Zo heb je binnen een

handomdraai een nieuwe checklist de�nitie

aangemaakt.

 
 

A P P

Weergave toegewezen schoonmakers en controleurs verbeterd

Om de dagelijkse schoonmaak te beheren

kunnen units toegewezen worden aan

schoonmakers of controleurs. Deze

worden dan getoond op het scherm van de

betre�ende unit in de App. Er zijn een

aantal verbeteringen doorgevoerd aan de

weergave, waarmee het scherm een stuk

rustiger is geworden en het makkelijk af te

lezen is of er mensen zijn toegewezen.

Een �jne valentijn en tot volgende release!

Team Leviy
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