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D A S H B O A R D

Operationele instructies toevoegen 

Het is vanaf nu mogelijk om per

object instructies voor

medewerkers toe te voegen.

Je vindt deze optie in het

hoofdmenu onder de nieuwe

module 'Schoonmaak'.

 A N A L Y T I C S

Nieuw planning board
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Je kan nu eenvoudig zien waar aandacht

nodig is, welke medewerker goed presteert

of de historie induiken om terug te zien

hoeveel controles zijn uitgevoerd per

geselecteerde periode. 

A P P

Mailen naar contactpersoon

Je kunt vanaf vandaag direct vanuit

de Leviy App e-mailen met jouw

contactpersonen.

Het e-mailadres van een

contactpersoon is te vinden op het

object scherm onder het coon.

Wanneer je op het e-mail adres

klikt, opent deze gelijk jouw mail

app en kun je direct beginnen met

het typen van het bericht. Handig

als je snel even wat wilt

communiceren!

Operationele instructies bekijken 

De hierboven genoemde

Deel je ervaring met ons!
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operationele instructies kunnen

vervolgens in de App bekeken

worden op het object scherm

onder het  Icoon.

Dag groene klanten knop!    

We hebben afscheid genomen van

de groene klanten knop in de App.

De klant schermen zijn wel nog te

vinden, maar dan vanaf het

Objectenscherm.

Met minder knoppen en manieren

van navigeren streven we de App

weer een stuk

gebruiksvriendelijker te maken.

Melding maken tijdens Checklist                 

Wanneer je een controle loopt

waarvoor je een melding wilt

maken. Moest je voorheen de

controle verlaten. Om deze

vervolgens later weer op te zoeken

en opnieuw voort te zetten.

Dit is vanaf nu verleden tijd. Een

melding kan direct vanuit het
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beoordelingsscherm in de

Checklist controle worden

aangemaakt.

Schoonmaker instructies  

Opdrachten binnen een werkbon

zijn uitgebreid met een extra veld

waarin speci�eke instructies voor

de schoonmakers opgeschreven

kunnen worden. 

Housekeeping bericht!                      

Per 1 januari 2023 stopt Leviy met

de Housekeeping module.

Lees alle details hier in de release notes
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Door het huidige economische

klimaat, krapte op de arbeidsmarkt

en de harde groei in andere

markten dan de hotelmarkt,

hebben wij deze keuze in ons

product portfolio moeten maken.

Tot volgende release! 
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