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2.0.3.1) 

Nieuw 
 5-uurs borging als optie toegevoegd; 

 Versienummer wordt in app getoond in instellingen scherm; 

  

 Bij het toevoegen van een nieuwe borging wordt eerst de borgingstermijn gevraagd, 
vervolgens welke items (product) gepresenteerd worden en dan start de borging. 
Vervolgens wordt van elk item (product) de hoeveelheden gevraagd. 

Bevindingen die opgelost zijn 
 In de app ontbrak het desinfecteren knopje bij schoonmaak items; 

 Als in de actielijst een object aangepast werd, werden na op een oogje te klikken bij history, 
in het dashboard errors getoond; 

 Controle op de borging details dat einddatum na de begindatum ligt (Dashboard); 

 In de Play-store het nieuwe blauwe Eurofins logo; 

 Synchronisatie op Android tabblet duurt heel lang (meer dan 5 minuten). Na afsluiten en 
opnieuw opstarten gaat het synchroniseren wel snel; 

 Bij normaal synchroniseren krijg ik geen vragen waarom ik een meting niet heb uitgevoerd 
(iOS). Pas na uitloggen en opnieuw inloggen krijg ik deze wel. In Android krijg ik niets te zien; 

 Tijd aanduiding bij borging geeft de starttijd niet meer weer met een uur verschil; 

 Bij einde van een borging in de HACCP-app wordt geluid afgespeeld; 

 Registratie ontvangst kan in de app weer opgeslagen worden; 

 In de app ontbrak een spatie tussen afdeling en de naam van de afdeling; 

 In de app ontbrak het desinfecteren knopje bij schoonmaak items; 

 iOS en Android gaven beide een andere status qua punten die nog gecontroleerd moeten 
worden; 

 Via Dashboard een opslag locatie toegevoegd die niet beheert mag worden vanuit de app, 
kon toch in de app aangepast worden; 

 Het detailscherm van een historie item van de actielijst op het dashboard verwijst niet naar 
de juiste view, waardoor de informatie niet opgehaald en getoond kon worden; 

 Bij het registreren waren in het adres geen diakrieten toegestaan; 

 Het toevoegen of bewerken van Schoonmaaklijst items via het instellingen menu van de app 
is tijdelijk uitgeschakeld vanwege synchronisatie problemen. 


