
Release notes versie 20180525 (2.7) 
 
Nieuw 

 In iOS-versie kan vanaf nu een Bluetooth thermometer gekoppeld worden. App is 
voorbereid voor een Comark BT-125; 

 Bureau de Wit logo is vervangen door Eurofins logo; 

 Bij het inrichten via Dashboard staat bij een nieuwe actie het schuifje “Beheer in app” nu 
standaard op “Nee” (Uit); 

 De nachtelijke batchverwerking start nu om 04:00 in plaats van om 01:00; 

 Tooltip "Handleiding" is toegevoegd bij PDF-logo. 
 
Bevindingen die opgelost zijn in de App 

 Schoonmaaklijst: Om een item in de schoonmaak actielijst af te handelen moet ik eerst alle 
vakken aan klikken voordat ik op gedaan kan drukken. Alleen een vinkje of kruisje aanklikken 
bij reinigen en desinfecteren is niet voldoende (zie fimpje). 
In iOS-versie is de hele balk waarin “Opslaan” staat, nu aanklikbaar en niet meer alleen maar 
het woord zelf. 

 Schoonmaaklijst: In het overzicht in de app zie ik op 5-4-2018 alleen de taken van 5-4-2018 
en 1 taak van 4-4-2018 alle niet afgehandelde taken van eerder in de week, zie ik niet terug. 
Wel in het overzicht op het Dashboard. 
In de app worden nu alle niet uitgevoerde taken ook getoond in het historie overzicht van de 
huidige week van een actielijst. 

 Het is niet mogelijk om bij gebruik van een BT thermometer ook handmatig temperatuur 
waarden in te vullen. Daarvoor moet eerst de optie van BT thermometer in het instellingen 
menu uitgezet worden. 
Handmatig invoeren/corrigeren is nu wel mogelijk. 

 Na installatie van een update van de app of na verwijderen van de app en opnieuw 
installeren, logt de app toch direct in bij opstarten. 
Database van de app wordt van het device verwijderd bij installatie van een update. 

 
Bevindingen die opgelost zijn in het Dashboard 

 Als een Opslaglocatie wekelijks gecontroleerd moet worden en er geen enkele dag in de 
week is aangevinkt, wordt er dan wel een controle taak aangemaakt? 
Dit geeft de mogelijkheid om een opslag locatie/taak tijdelijk op inactief te zetten. 

 Voor een taak zonder dag wordt geen item aangemaakt maar na de week wel een 
verantwoordingstaak. 
Nu wordt geen verantwoordingstaak meer gegenereerd. 

 Bereiden & Serveren: Taken zonder Type meting en Interval. 
Foutje in de procedure waardoor opslaan niet helemaal goed ging. 

 SPAR: Weergave data in Historie overzicht en rapportage in dashboard komen niet overeen. 
Op rapport wordt nu de juiste controledatum en tijd weergegeven. 

 Dashboard: klikken op oranje of groene vlak in rapportage levert geen data op onder de 
grafiek. 
Bij klikken op oranje of groene vlak wordt nu de juiste data onder de grafiek getoond. 

 <div> tags in history dashboard. 
Tags zijn niet meer zichtbaar. 

 Plusje + in Dashboard bijvoorbeeld bij borgingen werkt niet op Ipad. 
+-teken werkt nu op de iPad. 


