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Algemene wijzigingen
Foto
Jouw foto was niet altijd zichtbaar. Deze fout is opgelost in de nieuwe
versie en de foto zou weer goed weergegeven moeten worden. Het kan
zijn dat je even opnieuw jouw foto moet instellen.

Wijzigingen onder het dossier
Weergave dossier
In de vorige versie werden onder andere op de vragenlijsten (onder
Dossier -> Lezen) alle mogelijke antwoorden getoond van de vragenlijst.
Het leek net alsof je vinkjes aan en uit kan zetten terwijl dit niet kan. In
de nieuwe versie is dit veranderd en worden alleen de gekozen
antwoorden getoond.

Oud

Nieuw

Weergave Rapportages en Vragenlijsten

Onder Dossier -> Lezen zagen de Rapportages en Vragenlijsten er niet
altijd mooi en duidelijk uit. In de nieuwe versie zijn meerdere problemen
opgelost om de weergave te verbeteren:
- Nu worden alleen de gekozen opties weergeven wat meer overzicht
geeft (Zie ook: Weergave Dossier)
- Niet ingevulde vragen worden niet meer getoond
- De dubbele titel boven aan de pagina is weggehaald
- De uitlijning van de vragen is nu beter waardoor er meer overzicht
is
- De labels worden nu netjes getoond op de juiste plek, deze zijn ook
anders vormgegeven:
Label

Weergave Plannen
De status van jouw plan werd niet altijd goed getoond onder Dossier ->
Plannen. Er konden oude doelen en acties getoond worden onder actueel.
Onder het kopje geschiedenis was wat je te zien kreeg ook niet altijd zoals
verwacht. In de nieuwe versie is dit opgelost en worden de doelen, acties
en geschiedenis weer goed weergegeven.
Datum Akkoord
Onder Plannen is ook de datum toegevoegd waarop jouw plan de status
“Akkoord” heeft gekregen.

Wijzigingen onder Berichten
In de oude versie konden jouw contactpersonen geen berichtje sturen
naar jou als cliënt. In de nieuwe versie is dit opgelost en kan dit wel.

