
Release notes versie 20180703 (3.0) 

1. Nieuw 
 bij Borging ook de mogelijkheid voor handmatig invoer van aantal en niet alleen met 

plusje/minnetje; 

 Herinnering e-mail voor initiële betaling en verlenging is dezelfde. Hier moet een nieuwe 
tekst voor gemaakt worden; 

 Is het mogelijk om in de Actie van een actielijst een opmerking veld toe te voegen, zodat 
aanvullende opmerkingen gegeven kunnen worden? 
Opmerkingveld toevoegen aan uit te voeren taken van Actielijst en Schoonmaaklijst; 

 Kalibratie thermometer als taak aanmaken. Wens is link met kalibratie resultaat of invulveld 
eigen metingen; 

 Warmste punt koelingen bepaling (jaarlijkse actie) metingen vastleggen. (formulier). 

2. Bevindingen die opgelost zijn in de App 
 Bij registratie ontvang ik 2 bevestigingsmails; 

 Borging: in de live omgeving kunnen gebruikers kiezen voor de 1 minuut (test) borging. Deze 
hoort er niet in thuis; 

 Weektaak verdwijnt op zondag; 

 Actielijsten zijn op zondagmiddag al leeg, terwijl er nog wel uit te voeren taken zijn; 

 Ik kan geen min-teken invullen bij temperatuur registratie koeling (diverse Samsung 
devices). 

3. Bevindingen die opgelost zijn in het Dashboard 
 Exporteren overzichten in Dashboard geeft Undefined bij diverse onderdelen; 

 Bij het wijzigen van Registratie Opslag (van wekelijks naar dagelijks en visa versa) worden 
niet alle betreffende velden in de database geüpdatet. 

4. Bevindingen die opgelost zijn voor de Backoffice 
 De betalingsmails en bevestigingsmails vanuit HACCP-app en Dashboard worden verzonden 

met als verzendadres info@bureaudewit.nl. Hierdoor gaat een reactie van de klant naar 
Bureau de wit, terwijl deze naar helpdesk.haccp-app@eurofins.com moet; 

 In de bevestigingsmail na registratie wordt de contact pagina van de Bureau de Wit website 
(www.bureaudewit.nl/contact) genoemd . Dit moet gewijzigd worden in www.haccp-
app.nl/support; 

 Als het KHN-nummer toegevoegd wordt nadat al een order is gegenereerd, wordt de order 
niet aangepast naar € 65,- en het is ook niet mogelijk voor de backoffice om dit aan te 
passen; 

 Betaal link is na 20 minuten al verlopen; 

 Opnieuw sturen van betaallink lijkt niet te werken; 

 BTW-nummer op factuur klopt niet. Er ontbreekt 1 cijfer. Nummer moet zijn: 
812286844B01; 

 Bedragen in betaal link zijn bedragen excl. BTW en niet incl. BTW; 

http://www.haccp-app.nl/support
http://www.haccp-app.nl/support


 KHN-lidmaatschap wordt niet meegenomen in te betalen bedrag. KHN-lid krijgt betaal link 
voor € 75,- i.p.v. € 65,-; 

 Mogelijkheid om klant aan te merken als nieuwe klant, zodat bij een handmatige order 
gecontroleerd wordt of het KHN-nummer is ingevuld, zodat de klant ook de eenmalige KHN-
korting krijgt. 

5. Niet gehonoreerd 
 Borging: Aantal met 1 decimaal direct in kunnen vullen, zonder gebruik van plus/min. 


