MeXtra Releasenote
versie fc1ca6c, d.d oplevering 10-04-2015
Wat is nieuw
Zoeken client
● Er is geen aparte selectie voor afdeling meer. U kunt direct in het zoekvak typen naar de
cliënt die u zoekt.
Zoeken kan op:
○ Voornaam, evt. voorletters
○ Achternaam
○ Afdeling
○ Geboortedatum
● Het werkt zoals u gewend van Google Maps, des te meer tekst u invoert des te
specifieker wordt het zoekresultaat. Het is dus ook mogelijk combinaties te maken.
Als u zoekt naar bv "Brui 1988" zou u een cliënt kunnen vinden met 1988 als
geboortejaar met als achternaam de Bruin, maar evengoed alle clienten van bv de
afdeling Bruine beer die geboren zijn in 1988
● U kunt ook alleen de naam van een afdeling typen, in het resultaat eronder worden dan
alle cliënten die bij die afdeling horen getoond.
● Als u bv. 1973 invoert krijgt u alle cliënten die in 1973 geboren zijn. U ziet, veel
mogelijkheden om snel te zoeken én te vinden.
● Standaard krijgt u de eerste 20 resultaten te zien, als er meer resultaten zijn in die aan
uw zoekopdracht voldoen kunt u onderaan klikken om alle resultaten te zien. In
onderstaande voorbeeld zijn er in totaal 29 resultaten. Die krijgt u te zien door er op te
klikken.

Wat is aangepast/opgelost/verbeterd
Design
● Er is een start gemaakt met het redesign van MeXtra. Dat heeft geen invloed op het
gebruik maar we denken hiermee een rustiger beeld te creëren. Het is misschien even
wennen, we horen graag wat u ervan vindt.

MeXtra Releasenote versie 
fc1ca6c
, d.d oplevering 10-04-2015
1

Rapportagemodules
● Sortering van de reacties aangepast, deze is nu identiek aan hoe het in Facebook werkt.
De reacties worden van Oudste naar nieuwste geordend zodat u ze in logische volgorde
kunt lezen.
● Performance verbetering, vooral merkbaar voor begeleiders die toegang hebben tot een
grote groep clienten.
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