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D A S H B O A R D

Beheer schoonmaak- en beschikbaarheid statussen

Het beheer van schoonmaak- en

beschikbaarheid statussen is

standaard geworden.

Wat betekent dat er een stuk

minder beheer opties zijn.

Nieuwe benaming statussen

Twee van schoonmaak statussen

zijn hernoemd om de de werkelijke

status van de unit beter te duiden:

Schoonmaken is hernoemd

naar Vuil

Controleren is hernoemd

naar Te controleren



Filter formulieren op jaar

Aan het formulieren overzicht is

een �lter mogelijkheid 'Alle

maanden' toegevoegd.

Zo kun je per jaar all ingevulde

formulieren inzien, mits het er

minder dan 1001 zijn. 

A P P

Controle periode duidelijker

De periode waarin je een controle

kun uitvoeren is van tekst omgezet

naar een tijdlijn.

Zo is het in één oogopslag duidelijk

hoe lang je nog hebt om deze uit te

voeren. 

Aan mij toegewezen taken

Het taken scherm is uitgebreid met

de �lter 'Aan mij toegewezen'.

Zo kun je snel zien wat je nog te

doen staat!

Lees alle details in de release notes

https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000274117-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-2-augustus-2022


Is het een vogel, is het een vliegtuig? 

Nee, het is onze knop 'Maak

melding'!

Met een likje lichtere verf is deze

knop minder prominent gemaakt.

Zo vallen openstaande meldingen,

controles, periodieke taken, enz,

beter op.

Goed om te weten! 

 

We werken hard aan verbeteringen in de app  om deze zo simpel

mogelijk te maken voor alle gebruikers.

Binnenkort betekent dit dat we de hoeveelheid knoppen op de klant,

object en unit schermen �ink reduceren. Deze opties blijven wel

beschikbaar, maar zullen minder prominent zijn.



Tot volgende release! 
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