Release Notes ZorgMail Chat
Versie 21.11.0 iOS & versie 2.12.21 Android (06-12-2021)
• Het Passage ID-certificaat voor de ZorgMail Chat applicatie is vernieuwd. Wanneer u
gebruikmaakt van de Web-versie krijgt u automatisch de beschikking over de nieuwe versie.
Werkt u met de iOS en/of Android app, dan ontvangt u een notificatie dat u dient te updaten
om gebruik te kunnen blijven maken van de app(s).
Versie 21.09.0 iOS & versie 10.09.20 Android (10-09-2021)
• Het SSL-certificaat voor de ZorgMail Chat applicatie is vernieuwd. Wanneer u gebruikmaakt
van de Web-versie krijgt u automatisch de beschikking over de nieuwe versie. Werkt u met de
iOS en/of Android app, dan ontvangt u een notificatie dat u dient te updaten om gebruik te
kunnen blijven maken van de app(s).
Versie 20.01.1 (31-01-2020)
Nieuw in ZorgMail Chat:
• Email notificaties:
Mis nooit meer een chatbericht door het instellen van een notificatie. Wanneer u een
chatbericht ontvangt terwijl u afwezig bent, dan ontvangt u een melding in uw ZorgMail hosted
mailbox.
• Groepsinformatie:
Toont nieuwe deelnemers in een groep en wanneer iemand een deelnemer de groep verlaat
• Eva @ ZorgMail Chat:
Onze directe hulp voor alle gebruikers. Eva heet je welkom en is er voor al je chat
gerelateerde vragen.
• Web: Voorvertoning van toegevoegde afbeeldingen en videobestanden.
Bugfixes:
• iOS: Afbeelding van de exportknop zag er korrelig uit op grotere apparaten, deze knop is
vervangen.
• iOS: Het was niet altijd mogelijk in een bericht te scrollen wanneer een bijlage werd
toegevoegd, dit is verholpen.
• iOS: Chat scherm werd ververst wanneer de gebruiker een gesprek verliet door te swipen, dit
is verholpen.

Versie 19.09.2 (11-10-2019)
• Release iOS 13
Versie 19.07.5 (18-06-2019)
• 1ste release web en iOS
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