Update notes Android
Versie 2.1.7
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Algemeen
- Een selectiemenu toegevoegd om te navigeren naar een adres of geolocatie
wanneer beide aanwezig zijn.

- Automatische hoofdletter functie toegevoegd.
- Bij het navigeren naar een adres worden de adresgegevens accurater verwerkt
in Google Maps

- Het wisselen tussen de kalender en lijstweergave van het planbord mogelijk
gemaakt op telefoons met kleinere schermen.

- Autosaves vinden nu enkel plaats bij wijzigingen.
- De knop werkbon in het hoofdmenu maakt nu altijd een nieuwe werkbon aan.
- Werkbonnen ophalen en opslaan gaat nu sneller door een verbetering in de
synchronisatie.

Adhoc
- Ad-hoc filter settings worden nu na iedere wijziging opgeslagen.

Werk details
- Opdracht nummer toegevoegd aan het bewerkscherm van werkdetails in een
werkbon.

- Problemen met de velden ‘werkomschrijving’, ‘interne memo’, ‘korte
beschrijving’ en ‘commentaar’ opgelost. Er kunnen nu meerdere regels
ingevuld worden.

Workflow
- Automatisch kilometers, tijd en start en stoplocaties uitrekenen bij het
stoppen van een reistimer.

- Mogelijkheid om een timer te skippen toegevoegd
- Mogelijkheid om een lijst met werknemers te tonen nadat een timer wordt
gestopt.
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- Issue met timer opgelost waardoor er dubbele workflow stappen werden
getoond.

- Timer is niet langer visueel bevroren bij het verlaten van de app.
- Feedback melding toegevoegd. Wanneer je in de workflow de timer niet start,
maar later wel stop wilt zetten komt er een melding in beeld dat dit niet
mogelijk is.

- Een probleem met het opslaan van de werkstatus bij het stoppen van een
timer opgelost.

Objecten
- Object onderdelen: Mogelijkheid toegevoegd om een object onderdeel ook
toe te voegen als materiaal aan een werkbon.

- Een QR scanner toegevoegd aan de objecten pagina om objecten toe te
voegen aan een werkbon i.c.m QR-code gegenereerd in OutSmart.

- Object onderdelen: Het gebruik van Dropdown, Datumveld en numerieke
velden is nu ook mogelijk i.c.m eigen vrije velden voor object onderdelen.

Formulieren
- Formulier preview button werkt direct tijdens het invullen van het formulier.

Samenvatting scherm
- Verplicht handmatig contactpersoon tablet setting zorgt er niet langer voor
dat de handtekening contactpersoon veld geleegd wordt bij het verlaten van
het samenvattingsscherm.

- Handtekening thumbnail wordt nu ook getoond bij het gebruik van de
hardware backbutton.

Kalender/lijstweergave van werkbonnen
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- Optie toegevoegd om de projectbeschrijving weer te geven in de kalender- en
lijstweergave bij een werkbon.

Urenstaat
- Urenstaat ophalen gaat nu sneller door verbeteringen in de synchronisatie.

Vragen
Mocht je vragen hebben over de update, dan kun je direct contact opnemen met
onze support.
Je kunt onze support bereiken via:
•
•

Telefoon: 020 22 98 144
E-mail: support@out-smart.com
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