Release notes Studio3: 3.0.84

16-07-2021

Nieuwe functionaliteiten
PLANNING: Mogelijkheid om taken te groeperen op locatie in de takenlijst
PLANNING: Mogelijkheid om taken te groeperen op locatie in het planbord
PLANNING: Mogelijkheid om parent/child taken als 1 blok weer te geven en te slepen
PLANNING: Bij filtering op een voertuig in de takenlijst zal bij het aanmaken van een nieuwe taak dit
voertuig geselecteerd worden
TACHO: Mogelijkheid om de overtredingsbrieven per medewerker op te slaan
BRANDSTOF: Mogelijkheid om te groeperen op bestuurder, voertuig en dag

Opgeloste issues
CHAT: Altijd naar beneden scrollen bij een nieuw bericht
VOERTUIGEN: Mogelijk maken om de voertuigafmetingen met een punt en komma in te geven
DAG ROUTE: Anders tonen van dag route bij invalide GPS
DAG ROUTE: Mogelijkheid om weer in te zoomen op de dag route
DAG ROUTE: Altijd tonen van de voertuig selectie box
DAG ROUTE: Tijd slider per minuut
PLANNING: Push in takenlijst / taak lijst wordt periodiek bijgewerkt
PLANNING: Route van planning op de kaart altijd tonen in dezelfde kleur
PLANNING: Kolomlijst met scroll optie
PLANNING: Bij heropenen van taak in het planbord de eventuele gekoppelde klant behouden
PLANNING: Bij toevoegen van een asset aan een taak het volledig tonen van alle assettypes
PLANNING: Bij toevoegen van route zal checkbox nadien verdwijnen
PLANNING: Tonen van de juiste data bij taken in de toekomst
SENSOR: Aanpassingen in export van .csv en de veldscheidingstekens
ASSETS: Mogelijk maken om de assettype aan te passen
TIMESHEET: Juist weergeven van timesheet data
KAART: Bij het linken van een tachonummer aan een gebruiker, deze gebruiker ook weergeven in
tachoscherm
RAPPORTEN: Juiste taal van basis rapporten weergeven

Release notes Studio3: 3.0.83

28-05-2021

Nieuwe functionaliteiten
PLANNING: Scrol mogelijkheid in tekstveld van het taakdetailscherm
PLANNING: Tonen van capaciteit in print planning per taak

Opgeloste issues
GEBRUIKER: Tonen van beperking tot een groep in de kolom
ASSET: Mogelijkheid om assets van meerder dagen te bekijken
TACHO: Meerdere kleine verbeterpunten
PLANNING: Mogelijkheid om de route te optimaliseren
PLANNING: Vasthouden van locatie aan een taak bij het verslepen naar een ander voertuig
PLANNING: Issues verholpen bij het verslepen van taken in het routedetailscherm
PLANNING: Issue verholpen met planners die een beperking hebben tot een groep
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29-04-2021

Nieuwe functionaliteiten
PLANNING: Vernieuwde route optimalisatie logica
PLANNING: Mogelijkheid om een taak prioriteit te geven bij optimalisatie van de route
MACHINE: Mogelijkheid op in de voertuig selectie op kolommen te sorteren

Opgeloste issues
KAART: Het niet tonen van taken in het kaartscherm als dit bij de instellingen uit staat
KAART: Activatie van zoekknop bij dag route na invoer van een locatie
KAART: Bij aanmaken nieuwe taak vanuit zoekscherm direct het adres in de taak aanmaken
KAART: Bij klikken op een groepsbolletje een selectie van die voertuigen maken
KAART: Tonen van assets in het kaartscherm
CHAT: Tonen van chat berichten bij virtuele voertuigen
CHAT: Tonen van alle berichten na wijziging van gebruikersinstellingen
CHAT: Issue met het soms niet tonen van een bericht verholpen
TIMESHEET: Juist weergeven van de duur rit in bepaalde situatie
PLANNING: Tonen van actuele tijdlijn
PLANNING: Verwijderen van een taak issue verholpen
PLANNING: Kopieer issue verholpen
PLANNING: Niet tonen van een mouse over bij slepen van een taak
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13-04-2021

Opgeloste issues
CHAT: Als je met je muis op de tekst 'typ een bericht' klikt, voeg je deze toe aan je tekst
PLANNING: Tonen van route in taak detail scherm
PLANNING: Automatisch de verwachte vertrektijd invoeren
PLANNING: Gebruik bij aanmaken van nieuwe taak in planbord geselecteerde tijd als geplande tijd
PLANNING: Niet kunnen slepen van taken als het planbord in een 2e scherm staat
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09-04-2021

Nieuwe functionaliteiten
MACHINE: Extra module om C02 te berekenen o.b.v. draaiuren
PLANNING: Mogelijkheid om op de tekst uit een taak te zoeken
ASSET: Mogelijkheid om een asset een omschrijving mee te geven
KAART: Als bestuurder niet bekend is, de laatst bekende bestuurder schuingedrukt tonen

Opgeloste issues
CHAT: Update van chatberichten bij filtering op een groep
KAART: volg geselecteerd voertuig optie niet bij dag route gebruiken
KAART: Zoom niveau bij alle instellingen respecteren
KAART: Tonen van locatietypes op de kaart
KAART: Tonen van taken in compacte lijst weergave
ASSET: Tonen van alle gewijzigde assets in een bepaalde tijdsperiode
ASSET: Vertaling bij rapportage
PLANNING: Extra print planning sjabloon
PLANNING: Meerdere verbeteringen op het planbord
PLANNING: Import van taken met GPS-coördinaten
BASIS RAPPORT: Export issue verholpen
TACHO: Meerdere issues m.b.t. Overtredingsdata verholpen
KALENDERBOX: Afgelopen maand optie issue verholpen
DAG ROUTE: Tonen van dag route als CAN-bus geen kilometerstanden doorgeeft
INSTELLINGEN: Driver app menu altijd tonen als dit door de klant is afgenomen
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22-02-2021

Nieuwe functionaliteiten
PLANNING: Mogelijkheid om op inactieve voertuigen ( waar de unit is uitgebouwd ) te filteren
PLANNING: Mogelijkheid om de categorie van de taak in ongeplande takenlijst te tonen
ASSET: Vanuit het kaartscherm makkelijker de data van een asset kunnen aanpassen

Opgeloste issues
PLANNING: Export takenlijst neemt niet alle getoonde kolommen mee
PLANNING: Volgorde van taken in schema juist opslaan
PLANNING: Zoekfunctie op locaties in schema verbeteren met zoeken op deeldata
PLANNING: Bij slepen van taak buiten het planbord de mogelijkheid om taak alsnog in het planbord
te verplaatsen
PLANNING: Volgorde en Samenvoegen optie niet tonen na het tonen van de route
PLANNING: Kopiëren van taken issue verholpen
PLANNING: Volgorde van taken in geprinte planning o.b.v. vroeg naar laat
DAGROUTE: Niet tonen van datapunten zonder gps coördinaten verholpen
RAPPORTEN: Issue met export naar .csv verholpen
KAART: Zoomlevel issue van taken op de kaart verholpen
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10-02-2021

Nieuwe functionaliteiten
CHAT: Aantal nieuwe chatberichten in Studio icoon van de taakbalk in Windows tonen
LOCATIE: Mogelijkheid om een kleur aan een locatietype te koppelen
PLANNING: Automatisch tonen van de laatste data ( push logica )
PLANNING: Mogelijkheid om een vragenformulier voor de bestuurder aan een taak toe te voegen
PLANNING: Tonen van nummers bij ongeplande taken
PLANNING: Tonen van categorie in mouseover en een vertraging in het tonen van mouseover
GEBRUIKER: Mogelijkheid om een rijbewijs geldigheidsdatum in te voeren
DAGROUTE: Mogelijkheid om op een locatie te zoeken in het dag route scherm
KAART: Mogelijkheid om een tachokaart/id sleutel aan gebruiker te koppelen

Opgeloste issues
KAART: Meerdere aanpassingen in de standaard instellingen
KAART: Re-center issue verholpen
KAART: Verbeteren van de performance bij grote hoeveelheden locaties
DAGROUTE: Geselecteerde rit altijd boven niet geselecteerde rit tonen op de kaart
KLANT: Mogelijkheid om te filteren op referentienummer
SENSOR: Mouse over bij grafiek tonen
SENSOR: Mogelijkheid om sensordata voor 7 dagen te tonen i.p.v. 2 dagen
PLANNING: Slepen van taken bij zoomlevel en opslaan van zoomlevel
PLANNING: Issue met plaatsnamen waar ’s in voorkomt verholpen
GEBRUIKER: Mogelijkheid om door de velden te tabben
PACKAGING: Data issue verholpen waardoor niet alle data getoond werd
VOERTUIG: Opslaan van afbeelding issue verholpen
CHAT: Meerdere kleine verbeterpunten
VISIONLINK KOPPELING: Diverse aanpassingen aan Visionlink koppeling

Release notes Studio3: 3.0.77

02-12-2020

Nieuwe functionaliteiten

CHAT: Tonen van aantal nieuwe chatberichten in windows balk
PLANNING: Ongeplande taken een week in de tijd verschuiven
PLANNING: Tonen van openingstijden locatie bij toevoegen locatie aan een taak
HELP: Tonen van de releasenotes in het Engels
KLANTEN: Mogelijkheid om meerdere locaties aan een klant te koppelen
LOCATIES: Mogelijkheid om meerdere klanten te kunnen zien die gekoppeld zijn
ROLLEN: Alleen lezen mogelijkheid voor klanten en locaties
VOERTUIGEN: Waarschuwing indien opgegeven draaiuren ijking lager is dan de vorige

Opgeloste issues
GEBRUIKER: Mogelijkheid om 14 karakters voor Myfare sleutels toe te voegen
TACHO: Wintertijd issue en tijdcorrectie op rijtijd artikel 9 paragraaf 2 (b)
PLANNING: Aanpassen datumveld bij export .csv naar DD/MM/YYYY
PLANNING: Witruimte in teksten van ongeplande taken verholpen
PLANNING: Ongeplande taken verslepen als taakblok te groot is verholpen
TAAL: Verbeteringen Turkse vertaling
RAPPORTEN: Tonen van tijden bij de datum
VOERTUIG: Aanpassingen op APK datum vanuit RDW
SENSOR: Verbetering performance en mogelijkheid om maximaal 2 dagen aan data te tonen
EMAIL TEMPLATE: Mogelijkheid om de manuele email pop-up te sluiten/annuleren
BRANDSTOF: Consumptie score gelijk na filtering
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10-11-2020

Nieuwe functionaliteiten

AANPASBARE RAPPORTEN: Rapporten kunnen maken met filter op adresnaam
TACHO: Tonen van weeknummer
PLANNING: Herstel in en uitzoom knop
PLANNING: Tonen van icoon in taakdetailscherm als er geen GPS coördinaten bij het opgegeven
adres gevonden kan worden

Opgeloste issues
PLANNING: Meerdere kleine verbeterpunten in planbord
PLANNING: Meerdere kleine verbeterpunten in schema
GEBRUIKER: Oplossing voor het niet kunnen invoeren van nieuwe tacho id / id sleutel nr
KAART: Tonen van locaties in het kaartscherm issue verholpen

