Updates & Verbeteringen
Een overzicht van alle nieuwe dingen en
verbeteringen voor Tessa en de app

2019
--------Januari 2019
-

De online status van Tessa in de app is nu verbetert en geeft ook
de kwaliteit van de internet verbinding weer

2018
--------November 2019
-

Vanaf nu kun je terug zien hoe er is geantwoord op een
script [link]
De spraakherkenning van Tessa is verbetert zodat ze nog beter ja
en nee verstaat

Oktober 2018
-

-

Scripts: Tessa kan nu meerdere dingen achter elkaar zeggen en
kun je gesprekjes, vervolgvragen en andere interacties
maken [link]
Je kan nu direct updates voor Tessa vanuit de app installeren, als
die beschikbaar zijn [link]

Augustus 2018

-

Inspiratiekaarten: Deze kaarten kun je gebruiken om inspiratie
op te doen voor de tipmomenten die je in Tessa kunt zetten [link]

Juli 2018
-

De muziek functie vernieuwd en eenvoudiger gemaakt [link]
Er is nu een Facebook groep waarin mensen met een Tessa tips
en ervaringen delen [link]
De beschikbare (gratis) standaard muziek is uitgebreid [link]

Juni 2018
-

Vanaf nu is er gratis muziek beschikbaar om op Tessa te zetten
om af te spelen [link]
GDPR Onze website heeft nu een uitgebreide Privacy [link]
Er is een nieuwe support pagina met alle veelgestelde vragen en
uitleg per functie [link]

Mei 2018
-

Direct uitspreken: Tessa kan nu direct berichtjes uitspreken,
zonder ze eerst in te plannen [link]

April 2018
-

Organisaties hebben nu een dashboard met een overzicht van al
hun Tessa's
Tessa voor het eerst internationaal: in Italië, Noorwegen, en
Zwitserland

Maart 2018
-

De marktversie van Tessa gelanceerd!
Je kan nu eenvoudig zelf de kleding van Tessa personaliseren
Tessa kan nu ook via een Ethernet kabel aan het internet
gekoppeld worden

Februari 2018
-

De installatie van Tessa is simpeler gemaakt met 4 eenvoudige
stappen [link]
Je kunt nu Tessa's zelf resetten zodat ze aan een ander account
gekoppeld kan worden
Het aanmaken van een nieuw account is eenvoudiger
gemaakt [link]
Tessa geeft nu aan hoe lang haar updates nog duren
Tessa heeft een nieuwe handleiding gekregen [link]

2017
--------December 2017
-

Je kan nu vanuit de app direct feedback geven over Tessa [link]

November 2017
-

De status van Tessa's verbinding met het internet wordt nu
weergegeven in de app [link]

Oktober 2017
-

Vragen kunnen nu ook herhalend ingepland worden

September 2017
-

Muziek: Tessa kan vanaf nu jouw eigen muziek afspelen [link]

Augustus 2017
-

Weekkalender is toegevoegd aan de app [link]
Taken zijn nu direct te bewerken vanuit het dagoverzicht in de
app
Veelgestelde vragen pagina is toegevoegd [link]

Mei 2017
-

Vragen: Tessa kan nu gesloten ja/nee vragen stellen [link]
Je kan nu in de app terug zien of er met ja of met nee is
geantwoord

April 2017
-

Tessa start nu sneller op! [link]
Vanaf nu kun je eenvoudiger door de kalender navigeren in de
app

Maart 2017
-

Tessa is geboren!

