
Release notes versie 20180118 
 
Nieuw 

 In de instructie-tekstvakken kan een klikbare url geplaatst worden voor bijvoorbeeld een link 
naar een instructiefilm / afbeelding, een eigen afgeschermde intranetsite of iets dergelijks; 

 Kleurcodelijst voor Borging uitgebreid met een 4 extra kleuren (zwart, blauw, oranje en 
paars); 

 In het Dasboard kan het assortiment voor ongekoelde presentaties aangemaakt worden. 

 Resultaat ongekoelde presentatie inzichtelijk via dashboard; 

 Na afloop van een presentatie batch wordt per soort product gevraagd hoeveel waste er is; 

 Wanneer een controle niet is uitgevoerd, wordt er automatisch een actie aangemaakt met 
de vraag waarom een meting niet is uitgevoerd. 

 
Bevindingen 

 Webportaal is niet te openen via IE 11; 

 Bij de start van een borging staat in het batch overzicht een verkeerde tijd genoemd; 

 Het wisselen van locaties werkt niet in de app; 

 Rode balk bij Registratie ontvangst is niet zichtbaar, terwijl nog niet alles is ingevuld en/of 
niet conform norm is; 

 Wachtwoord resetten via Dashboard inlog pagina genereert geen mail met link naar reset 
pagina; 

 Instructies in de app niet zichtbaar bij schoonmaak en actielijst; 

 Het invoeren van een temperatuur is niet nodig bij controle van DKW producten; 

 In de normen voor temperatuur staat: kleiner of gelijk dan…. Dit moet zijn ….gelijk AAN; 

 Instellingen: lijst met afdelingen is niet volledig (android versie 2.0.1) 

 Leverancier is niet te selecteren bij ontvangstregistratie; 

 Metingen bij ontvangstcontrole worden niet o geslagen op iPad; 

 Na het aanmaken van een nieuwe opslaglocatie is deze niet te selecteren voor bewerking; 

 Gedaan knop bij actielijst voor iOS en Android uniform gemaakt; 

 Tekstuele aanpassingen in bevestigingsmail bij account registratie; 

 Tekstuele aanpassingen in de mail met betalingslink; 

 Oudere versies van de app blijven werken niet meer na uitbrengen van een nieuwe versie. 


