
Release notes versie 20181219 (3.5) 

1. Nieuw 
 Weektaken worden op laatste uitvoerbare dag van de week een dagtaak (oranje bolletje 

wordt dan een blauw bolletje). 

2. Bevindingen die opgelost zijn in de App 
 Het is bij het afhandelen van een schoonmaak item moeilijk te zien of je het kruisje of vinkje 

geselecteerd hebt.. 
Vinkje en kruisje zijn dikker/vetter gemaakt en iets groter. 

 Bij "Afdeling" moet iets komen te staan van “selecteer uw afdeling” indien er nog geen 
afdeling geselecteerd is. 

 Borging - Einde presentatie: meerdere keren mogelijk op zelfde item, voordat sprake is van 
einde borging. 

 Borging: historie details van de borging is leeg. 

 Sous-vide triggert geen sync als je terug gaat naar het begin scherm. 

 Bereiden en Serveren: data achter Info knop wordt buiten het scherm getoond. 

 Rapportage - Bereiden & Serveren:  
o Als een meting afwijkt van de norm, dan wordt de naam van de controleur in rood 

getoond. 
o Napasteurisatie geeft geen norm of gemeten waarde in PDF-rapportage. 
o Bij napasteurisatie wordt standaard 2x "Nee" ingevuld ook al is de taak niet 

afgehandeld. Als de taak wel is afgehandeld, wordt de gekozen waarde "Ja" toch in 
het rood afgedrukt. 

o Schoonmaaklijst komt in de multi report na Registratie opslag en dan pas Bereiden & 
Serveren. Dit is niet de juiste volgorde. 

 Rapportage - Algemeen: 
o MultiExport namen van onderdelen gelijktrekken met naam in App.  
o Naam bijlage rapportage is in Engels. 

3. Bevindingen die opgelost zijn in het Portaal 
 Dashboard grafieken: 

o Van de huidige week worden bij Registratie opslag, Bereiden & Serveren, 
Schoonmaaklijst alleen de (nog) niet uitgevoerde taken getoond. De afgehandelde 
taken zijn niet zichtbaar (geen groene deel in de balk). 

o Als ik als einddatum 31-12-2018 selecteer, wordt geen grafiek getoond. 

 Taak uitvoering: 
o Bij (nog) niet uitgevoerde taken staat als "Gemeten temperatuur" 0.0. 
o Controle datum is ingevuld terwijl taak nog niet is uitgevoerd. 
o Gecontroleerd door is ingevuld terwijl taak nog niet is uitgevoerd. 
o Eerder vastgelegde standaard waarden bij taken die niet afgehandeld zijn, zijn 

verwijderd. 

 Voor een weektaak wordt de datum "Gepland op" 1 dag later dan de laatst uitvoerbare dag 
in de week gezet, waardoor het in de historie lijkt alsof de taak toch uitgevoerd moet 
worden, maar niet meer in de taaklijst te zien is. 



 Registratie opslag: Als een hermeting is gegenereerd en deze is uitgevoerd, staat in de detail 
informatie "Hermeting: NEE". 

 Dashboard: Bij Bereiden & Serveren wordt bij de Oranje taken in de detail informatie de 
kolommen "Omschrijving" en "Oplossing" niet gevuld, terwijl de velden wel ingevuld zijn. 

 Schoonmaaklijst: “Geplande uitvoerdatum” en “Uitgevoerd op” bevatten na uitvoeren van 
de taak dezelfde waarden (tot op de seconde nauwkeurig). 

 Schoonmaaklijst en Actielijst: Veldnamen "Gecontroleerd op", “Geplande controle datum" 
en "Controleur" dekken niet goed de lading. 

 Actielijst: Veld "Gecontroleerd op" wordt niet gevuld na afhandelen taak. 

4. Bevindingen die opgelost zijn voor de Backoffice 
 Locatie: Bij het clonen van een locatie worden leveranciers (Registratie ontvangst) en 

Presentatie items (Borging) niet overgenomen. 


