
Release notes versie 20180809 (3.2) 

1. Nieuw 
 Bereiden & Serveren: bij type meting frituur hoeft bij het uitvoeren van de controle geen 

productnaam meer ingevuld te worden. Hier staat nu standaard “n.v.t.”; 

 Verantwoordingstaken na 2 weken automatisch afhandelen met als reden "Niet binnen 2 
weken opgevolgd. Automatisch afgehandeld"; 

 Nieuwe versie van de handleiding beschikbaar in Dashboard; 

 Backoffice: Een order kunnen cancellen. 

2. Bevindingen die opgelost zijn in de App 
 Bereiden & Serveren: afgeronde taken waarbij het meetresultaat aan de norm voldoet, 

staan in het historie overzicht met een rode cirkel in plaats van een groene cirkel met vinkje 
erin; 
Juiste icoontje wordt nu getoond. 

 Bereiden & Serveren: Afdeling wordt niet opgeslagen; 
Afdeling wordt nu wel opgeslagen. 

 iPad raakt bluetooth connectie met thermometer kwijt na registreren van 1 meting; 
Keep alive hersteld. 

 Android: Bij het invoeren van een temperatuur springt de cursor voor de 0.0 maar haalt deze 
niet weg waardoor je dus 5.30.0 krijgt als je 5.3 invoert; 
Voor ingevulde “0.0” weggehaald. 

 Borging: Sortering niet afgehandelde borgingen aanpassen naar looptijd; 
Sortering aangepast zodat de borging met de kortste looptijd bovenaan staat. 

 Borging: het is niet duidelijk te zien welke borging ten einde is; 
Met kleur voor elke borging aangeven of deze loopt (groen), minder dan 5 minuten voor 
einde is (oranje) of afgelopen is (rood). Tevens sortering op looptijd aangepast, waarbij de 
borging met de kortste looptijd bovenaan staat. 

 Borging: Als je op meerdere devices borgingen registreert, wordt de combinatie van BatchID 
en Kleurcode meer dan 1x gebruikt. Dat is niet goed in verantwoordingsoverzichten; 
Batch krijgt voortaan op de achtergrond een uniek nummer, zodat elke batch in de 
rapportages altijd een eigen uniek nummer heeft. 

3. Bevindingen die opgelost zijn in het Portaal 
 Acties worden aangemaakt ook al is het account niet actief; 

Selectie voor aanmaken taken aangepast. 

 Dashboard: Bij het ophalen van gegevens voor de grafieken is de einddatum een tot en met 
datum en bij het klikken op de grafieken wordt de opgegeven einddatum als tot-datum 
gebruikt. Hierdoor toont hij de detail gegevens van vandaag niet, als vandaag de laatste 
datum van het opgegeven datum bereik is; 
Selectie aangepast. 

 Dashboard - grafieken tonen toekomstige dagen als "Rood" terwijl deze dagen nog niet 
geregistreerd kunnen zijn. Verder wordt onder de grafiek meer data getoond dan de 
gegevens van de geselecteerde dag; 
Toekomstige dagen worden niet meer getoond. 



 Dashboard: als je doorklikt op een balkje krijg je meer te zien in de data dan de info die je 
aanklikt; 
Alleen data van de aangeklikte dag wordt getoond. 

 Dashboard: bij het ingeven van een zondag als laatste dag in de rapportage werd ook de 
week erna getoond; 
Zondag niet meer als eerste dag van de week, maar als laatste dag van de week hanteren. 

 Rapportage – Borging: Diverse lay-out bevindingen; 
Lay-out verbeterd, zodat inhoud van cellen niet over de volgende cellen wordt gezet indien de 
tekst te lang is, maar netjes via terugloop op de volgende regel getoond wordt. 

 Gebruikersgroepen: Functionaliteit nog niet volledig geïmplementeerd; 
Gebruikersgroepen voorlopig uit het menu en Dashboard rapportage gehaald. 

4. Bevindingen die opgelost zijn voor de Backoffice 
 Automatische betaal herinnering en Automatisch deactiveren locatie na niet betalen 

verlenging werkt niet; 

 Een order die "autocancelled" is, kan nog aangepast worden en/of een nieuwe betaallink 
voor gestuurd worden; 

 In gebruikersoverzicht de inactieve locaties met andere kleur tonen; 

 Als ik een order annuleer, verdwijnt de regel dat er een betaalherinnering is gestuurd en op 
welke datum. Dit is wel relevante informatie. 


