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ZENYA CAPTURE 1.6.0
Rebranding en bugfixes

Van iProva apps naar Zenya apps.
Dit voorjaar (Zenya 6.0.0.) is iProva omgedoopt naar Zenya. Deze verandering voeren we nu ook door
in de apps.
De iProva Capture app heeft een nieuwe naam gekregen: Zenya Capture!
De app heeft een nieuw icoon gekregen (het icoon blijft herkenbaar, maar is van kleur veranderd).
Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de uitstraling past bij de uitstraling zoals je gewend bent
in Zenya.
Bij het openen van de app wordt je verwelkomt door het nieuwe Zenya splashscreen en een
loginflow die er fris en modern uit ziet. Je krijgt meteen zin om de app te gebruiken!
Op de hoofdpagina worden bij de mobiele formulieren nu dezelfde iconen getoond zoals je gewend
bent in Zenya en wordt er gebruik gemaakt van een neutrale grijze achtergrond.
Door de hele app wordt de Zenya rode kleur als hoofdkleur gebruikt.
Wil je de complete beleving dan is een update naar Zenya 6.1.1 Update 1 vereist.

In Zenya was het al mogelijk om voor mobiele formulieren een toelichting in te vullen. Deze
toelichting wordt nu ook getoond bij het invullen van een mobiel formulier in de Zenya Capture app.

Zenya Capture 1.6.0
https://update.infoland.nl/2021/09/23/iprova-capture-1-6-0/

Page: 2

Naast deze veranderingen zijn ook de volgende bugs verholpen:
- Het icoon voor een datum en tijd veld werd getoond in de verkeerde kleur als een melding via de
Zenya Capture app werd ingelegd.
- Het was soms niet mogelijk om een afbeelding uit de galerij toe te voegen of een foto te maken in
een bijlage veld.
- Na het sluiten en opstarten van de Zenya Capture app werd ''nog niet verzonden meldingen''
dubbel weergegeven in het hamburgermenu.
- Het aantal vragen van een meldformulier werd niet altijd juist weergegeven tijdens het inleggen
van een melding.
- De gegevens van een lijstveld met locaties eraan gekoppeld die dicht bij je in de buurt zijn werden
tijdens het invullen van een meldformulier soms niet goed getoond
- De layout werd op iPhone 10+ toestellen soms niet goed getoond.
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Note: Vanwege een onvoorziene fout in de apps voor iOS hebben we hiervoor in een opvolgende
versie (versie 1.6.1) een fix uitgerold.

