
Release notes versie 20180619 (2.8) 

1. Nieuw 
 Taken af kunnen handelen na middernacht (tijdsdtip instelbaar via nieuw menu item 

Instellingen in Portaal); 

 Facturen voor app opvraagbaar via niet menu item Mijn licenties in Portaal; 

 Locatie kan via Portaal registratie gegevens aan passen (adres, KHN-nummer, 
hoofdgebruiker); 

 Backoffice moet de mogelijkheid hebben om van een locatie alle taken van alle lijsten te 
verwijderen tot en met een ingegeven datum; 

 Registratie proces en financiële afhandeling van nieuwe aanmeldingen en verlengingen 
verbeterd. 

2. Bevindingen die opgelost zijn in de App 
 Betaal link bij registratie lijkt ineens niet meer te werken. Heb hier nu 2 meldingen van 

klanten gekregen; 

 Handmatig temperatuur invoeren als een bluetooth thermometer is gekoppeld; 

 Ik kan in Android geen Registratie ontvangst, geen taken bij Bereiden & Serveren en 
Registratie opslag uitvoeren. Alleen taken in Schoonmaaklijst en Actielijst uitvoeren. 

3. Bevindingen die opgelost zijn in het Portaal 
 Historie toont verkeerde week data. Datum taak is een dag eerder dan de begin dag van de 

week in de header; 

 Bereiden & Serveren: Type meting wordt niet overgenomen bij locatie als ik taken vanaf de 
hoofdlocatie verplicht stel voor de sub-locatie; 

 Instellingen (locatie niveau): De pagina titel zegt nu Dashboard en dat moet Instellingen zijn; 

 Borging: De plek van Borging in het Portaal menu is onlogisch en nu onder Actielijst in het 
menu gepositioneerd; 

 Instellingen: Item “Instellingen” in het menu onder Actielijst plaatsen; 

 Instellingen: Tijdstip taken, Lid van KHN en KHN-nummer worden niet bewaard bij opslaan 
locatie gegevens; 

 Locaties: bewerken van locatie gegevens geeft een value string in beeld. 

4. Bevindingen die opgelost zijn voor de Backoffice 
 Factuur: Prefix factuurnummer is niet juist. Het is nu "HACCP" en moet "HACCP-app" zijn. 

Wordt nu overgenomen vanuit algemene instellingen; 

 Facturatie: Hoe gaat de facturatie module om met meerdere gebruikers per locatie. Naar 
wie wordt de mail met de betaal link gestuurd en de mail met de factuur? Mail wordt 
gestuurd naar de vastgelegde hoofdgebruiker (bij default de eerst geregistreerde gebruiker). 

 Backoffice - locaties: Als ik een locatie wil bewerken, krijg ik de foutmelding "oeps er is iets 
fout gegaan". 


