WORK & MOVE release notes
Versie 1.36.1 (release datum 06-03-2020)
Technisch
•
•

De optie om bij de uitrol van WORK & MOVE bepaalde pitstop profielen te verbergen.
Bijv. het pitstop profiel ‘'Monitor’' onderdrukken, zodat deze niet beschikbaar is.
De mogelijkheid om bij de uitrol van WORK & MOVE de ‘'afsluiten’' button in de icon tray te
verbergen.

Versie 1.34.3 (release datum 16-01-2020)
Functioneel
•
•

De mogelijkheid om een organisatie logo op te nemen in WORK & MOVE.
De mogelijkheid om diverse links naar URL’s op te nemen vanuit tabblad Help.

•

In de tip categorie ‘’Fysieke fitheid’’ zijn Beweegstips en Oefeningen afzonderlijk instelbaar.

Technisch
•
•
•

Logging is verbeterd waardoor nu ook stacktraces worden gelogd.
Logging is verbeterd waardoor fouten bij het laden van instellingen ook in de log verschijnen.
Logging instellingen zijn verplaatst van appsettings naar installsettings.
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Versie 1.33.3 (release datum 06-12-2019)
Functioneel
•

De taal Italiaans is niet meer beschikbaar in WORK & MOVE.

Technisch
•
•
•
•

Mogelijkheid om in de RoamingUserSettingsPath en NonRoamingUserSettingsPath in
InstallSettings een pad te definieren met omgevingsvariabele (zoals %username%).
Mogelijkheid om knoppen Signin, ShowLicense, ShowLicenseAgreement te verbergen via
appsettings.
Een aantal 3th party controls zijn geoptimaliseerd.
De herstelbestanden (.json.bak) zijn verbeterd.

Versie 1.31.4 (release datum 31-10-2019)
Functioneel
•

Functionaliteit om de ‘Learning on the job’ handmatig nogmaals aan te zetten, of uit te
zetten. Via Instellingen - Tips instellingen.

•
•

Bij Energisers en Concentration boost wordt nu de subcategorie in de titel getoond.
Naamswijzigingen in de tipcategorieën doorgevoerd en iconen toegevoegd.

Technisch
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het opstarten van de WORK & MOVE pitstop meldingen is aanzienlijk versneld.
Door statistieken heen lopen kan is gelimiteerd tussen gisteren en 365 dagen terug.
Issues met het werkplekpaspoort bij het vastleggen van afmetingen in inches is verholpen.
LOGIClink ondersteuning op Windows 8.0 en 8.1 toegevoegd, voor sit-stand desks
Linak LIN2USB ondersteuning toegevoegd, voor sit-stand desks.
Structuur veranderd waardoor eventstore.vdb5 bestand aanzienlijk minder snel groeit.
Verbeterde foutmelding bij inlezen ongeldige licenties.
Venster “verplaatsen van de tafel” aangepast zodat deze beter werkt met high-DPI scaling.
Instellingsbestanden worden beter hersteld na software crash of onverwachte machine reboot.
Foutmeldingen met eventstore.vdb5 op trage of drukke machines verholpen.

Versie 1.27.2 (release datum 30-05-2019)
•
•
•
•
•

Database wordt automatisch eens per 60 dagen verkleind.
Data wordt nu nog standaard 365 dagen bewaard.
Diverse gegevens worden efficiënter opgeslagen, waardoor de applicatie minder ruimte en
computerkracht vereist.
Het is mogelijk om bij installatie bepaalde tipcategorieën default uit te zetten. De gebruiker
heeft in de applicatie zelf, altijd nog de vrijheid om deze tipcategorie zelf weer aan te zetten.
Bug opgelost waarbij WORK & MOVE niet opstart op Windows 8.0 en 8.1

Versie 1.23.4 (release datum 07-03-2019)
Functioneel
•

Nieuw logo en beeldmerk voor WORK & MOVE:

•

Ondersteuning van LOGICdata zit-sta control boxes, connectie met WORK & MOVE kan
worden gemaakt met behulp van de hardware van LOGIClink.

Zit-sta bureau

LogicData control box

LOGIClink
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•

Het Statistieken scherm is opnieuw ontworpen, met een nieuwe kolomindeling (Beweging,
Activiteit, Pit stops en Vaardigheden)

•

De volgorde van het doorlopen van de licentiepagina met het toetsenbord is verbeterd.

•

Bij het ophalen van RSS feeds (nieuwsflitsen) wordt een betere berekening gedaan of de RSS
feed op het beeldscherm past.

•

Er is een mogelijkheid gekomen voor gebruikers om expliciet in te loggen. Na het inloggen
wordt een eventuele vragenlijst-tegel direct getoond indien er voor de gebruiker een
vragenlijst beschikbaar is.

•

Er is een mogelijkheid beschikbaar om bij uitlevering de optie RSS feeds (nieuwsflitsen)
geheel uit te zetten, zodat RSS feeds niet meer beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

•

WORK & MOVE is ook beschikbaar in de Microsoft store.

•

We spreken niet meer over de losse modules (PitStops en SitStandCOACH), maar over 1
krachtige applicatie WORK & MOVE, met alle beschikbare functionaliteiten.

•

WORK & MOVE geeft de gebruiker een advies wanneer het gekozen pit stop profiel niet past bij
de werkintensiteit (o.a. computerduur, opvolging van pit stops) van de gebruiker.

4

•

De complimenten en trofeeën teksten zijn verbeterd en bevatten meer informatie en data.
nieuw:
oud:

•

Het tips instellingen scherm is opnieuw ontworpen en bevat een logische categorisering met
behulp van iconen.

Versie 1.21.2 (release datum 27-11-2018)
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•

Trofeeën hebben nu een voortgangsbalk waarmee de voortgang naar de volgende trofee kan
worden gezien.

•

Op een Microsoft Surface komen de rituelen niet op de juiste tijd naar voren. Dit speelt
wanneer de Surface wordt dichtgeklapt. Dit is verholpen.

•

Als een pc in de slaapstand wordt gezet aan het einde van de dag en vervolgens verder gaat
op een nieuwe dag, dan werd dit niet gezien als een nieuwe dag waardoor het dashboard
niet getoond werd en het eerste uur zonder meldingen niet opnieuw inging. Dit is verholpen.

•

De functionaliteit ‘’Stimuleer beweging’’ is uitgebreid. Er is nu een mogelijkheid om
Concentratie boosts altijd een ‘’maak een wandeling’’ pit stop te tonen.

•

Grafieken op de Statistieken pagina, hebben naast een overzicht per 7 dagen, ook de
mogelijk om terug te kijken over 30 dagen.
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•

Er is een mogelijkheid ingebouwd om een licentie te activeren d.m.v. een link in een mail. Er
is dan geen wachtwoord noodzakelijk.

•

Er is nu een mogelijkheid om de software initieel uit te rollen zonder dat er schermen
getoond worden, maar waarbij het dashboard nog wel maandelijks komt (na de eerste
maand).

Versie 1.19.7 (release datum: 20-09-2018)
•

Werkplekpaspoort bevat een nieuwe ergo-tekening en taalafhankelijke pdf.
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•

Trofeeën is gereed. Dit betekent een nieuw trofeeën startscherm, wanneer een gebruiker
een nieuwe trofee ontgrendeld, worden deze getoond in een Energizer.

•

De vragenlijst functionaliteit is opgeleverd, en is met behulp van SAAS via onze WORK &
MOVE portal uit te zetten onder gebruikers.
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•

PowerPoint modus is toegevoegd, dit betekent wanneer PowerPoint in de actieve
presentatie modus draait, dat er geen Energisers, Concentration boosts, sta/zit, Time-out en
daglimiet en rituelen worden getoond, deze worden onderdrukt.

•

‘Learning on the job’ is toegevoegd. Bij het eerste gebruik van de software zullen de eerste
aantal Energisers en Concentration boosts de ‘Learning on the job’ content laten zien. Hierin
wordt uitleg gegeven over de filosofie en werking van de WORK & MOVE applicatie.
Wanneer deze allemaal zijn getoond, dan verschijnen de reguliere pit stop meldingen.

Versie 1.15.1 (release datum: 31-05-2018)
Deze release notes hebben alleen betrekking op de SitStandCOACH functionaliteiten.
•

De sneltoets CTRL-WIN-S is aangepast naar CTRL-WIN-W omdat CTRL-WIN-S door windows
10 versie 1803 door iets anders wordt gebruikt.
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