
Release notes versie 20181005 (3.4) 

1. Nieuw 
 Registratie Sous vide bereiding. 

2. Bevindingen die opgelost zijn in de App 
 Synchroniseren duurt veel te lang (tot enkele minuten) 

Diverse verbeteringen doorgevoerd in ophalen van gegevens en wegschrijven in de interne 
app-database. Hiermee zijn snelheidsverbeteringen van factor 10 tot 50 behaald. 

 Registratie opslag: Bij controle van een opslag locatie wordt een hermeting taak aangemaakt 
als alleen THT niet in orde is. 
Hermeting taak moet alleen aangemaakt worden op het moment dat de temperatuur niet 
aan de norm voldoet. 

 Rapportage module: Rapportage Actielijst ontbreekt in keuze mogelijkheden. 
Keuze toegevoegd. 

3. Bevindingen die opgelost zijn in het Portaal 
 HACCP PDF export e-mail tekst bevat verwijzingen naar Bureau de Wit in plaats van HACCP-

app; 

 Mail adres info@bureaudewit.nl vervangen door helpdesk.haccp-app@eurofins.com  

 Taken genereren: klanten zelf de mogelijkheid geven om tussentijds de taken opnieuw te 
genereren, zodat ze niet een dag hoeven te wachten om resultaat te zien. 
Wijzigingen in taakdefinities worden nu elke vijfministen bijgewer 

 Grafieken: verantwoordingstaken als apart rapportage item kunnen kiezen en weergeven.  
Verantwoordingstaken als apart keuze item toevoegen. De openstaande 
verantwoordingstaken moeten in de grafiek van de dag van rapportage komen. 
Afgehandelde taken komen in de grafiek van de dag van afhandeling. 

 Waar is de ingevulde informatie van verantwoordingstaken terug te zien? 
Informatie wordt nu getoond op de PDF-rapportage bij de originele taak. 

 PDF-rapportages zijn volledig gerestyled en inhoudelijk verbeterd. 
O.a. onderdverdeling naar afdeling. 

4. Bevindingen die opgelost zijn voor de Backoffice 
 Order: Accounts worden gedeactiveerd vlak nadat een reminder is gestuurd. Dit is niet juist. 

Dit moet op x dagen na het versturen van de reminder. 

 Als een order niet betaald is en de locatie is als “Nieuw” aangemerkt, wordt het Account 
(gebruiker + locatie) verwijderd terwijl het account nog actief is. 
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