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D A S H B O A R D

Uitdienstdatum medewerker 

Voorheen kon je de uitdienstdatum

niet wijzigen. Dit is verleden tijd! Je

kan nu eenvoudig dezelfde

medewerker weer in dienst stellen.

Koppelingen checklist & formulieren

https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20-december-2022


Ter voorbereiding op een grotere

wijziging, zijn de pagina's om te

koppelen aan klanten, objecten en

units te vinden in het submenu van

de de�nitie.

Binnenkort meer hierover! 

Object met adres toevoegen

In organisatie kan je nu bij het

toevoegen van een object ook

direct het adres toevoegen.

Super handig!

Werkbonnen plannen binnenkort live! 

Hiermee kunnen medewerkers

eenvoudig zien welke opdrachten

aan hen zijn toegewezen en heb je

inzicht in wie waar is. 

 A N A L Y T I C S

Ben je geïnteresseerd in de nieuwe werkbonnen module?

https://support.leviy.com/en/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20th-of-december-2022
https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20-december-2022
https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20-december-2022
mailto:support@leviy.com


Nieuwe meldingen borden

Je kan nu eenvoudig zien waar aandacht

nodig is, welk type meldingen het meest

voorkomt en wat de gemiddelde

responstijd is.

Let op! De nieuwe borden zijn reeds live en de oude

borden zullen we per 31 december verwijderen.

Geannuleerd door...? binnenkort live

Ja door wie eigenlijk? Je kan nu eenvoudig in Leviy Analytics zien welke

medewerker een controle heeft geannuleerd.

A P P

Kleur schoonmaak statussen 

Heb jij de nieuwe zoekfunctie al geprobeerd? Deel je ervaring!

https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20-december-2022
mailto:support@leviy.com


De kleur wordt nu ook

weergegeven op het nieuwe units

overzicht, bij het wijzigen van de

status en in de �lter.

Samenvatting units per object 

Je kan nu eenvoudig zien of er nog

reguliere en/of periodieke

schoonmaakwerkzaamheden

uitgevoerd dienen te worden

Unit categorie altijd leesbaar

https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20-december-20222
https://support.leviy.com/en/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20th-of-december-2022


De unit categorie wordt onder bij

de titel getoond, zodat je direct

inzicht hebt om wat voor type unit

het gaat. 

Leviy is beperkt bereikbaar op 15 & 16 december    

Teamgeest en teamspirit zijn heel

belangrijk binnen ons bedrijf.

Daarom gaan we twee dagen met

het hele team genieten van

geweldige teamdagen!

Mocht je vandaag of morgen  toch

met een supportvraag zitten, dan

kun je deze via onze ticketdesk

insturen en nemen wij maandag

direct contact op.

Voor verstoringen met de hoogste

prioriteit kun je telefonisch contact

opnemen via +31 (0) 85 401 9333.

Lees alle details hier in de release notes

https://support.leviy.com/en/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20th-of-december-2022
https://support.leviy.com/en/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20th-of-december-2022
https://support.leviy.com/nl/support/solutions/articles/33000276980-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-20-december-2022


Tot volgende release!

Team Leviy
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