
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Visma Verzuim VZS 

Release Notes VS.2.096.00 

12 januari 2021 
 
 

 



Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave 2 

Inleiding 4 
Ontwikkelingen Visma Verzuim VZS 5 

Gebruik verouderde browser 5 
Een gebruiker kan vanaf nu geen gebruik meer maken van Visma Verzuim 
VZS met een verouderde browser - VSB-5786 5 

Videoconsult 5 
Videoconsult inplannen met een bedrijfsarts - VSA-5300; VSA-4869 5 

Visma Verzuim Manager 5 
Nu ook ziek- en herstelmelden in Visma Verzuim Manager - VSB-1542; 
VSB-1442 5 

Performance 5 
De performance in de Firefox-browser is verbeterd bij het plannen in de 
planningsagenda- VSA-5220 5 

Rapportages en overzichten 6 
Export agenda is uitgebreid met de kolom ‘Verzuimdienstverlener’ - VSA-4569
6 
Gegevens van de verzuimverzekeraar zijn toegevoegd aan het overzicht 
interventieaanvragen - VSA-4806 6 

E-mail functionaliteit 6 
Contactpersoon is te kiezen in het e-mailsjabloon - VSA-22 6 

UWV-formulieren 6 
Geslacht is vooringevuld in UWV-documenten - VSA-2514 6 
Telefoonnummer in UWV-documenten en tekst in ‘Medische Informatie’ 
wordt opgeslagen - VSA-5257 6 
De naam van de bedrijfsarts wordt in UWV-formulieren automatisch voor de 
tweede keer gevuld - VSA-394 6 
De functie van de werknemer wordt automatisch gevuld in UWV-formulier 
‘Probleemanalyse’ - VSA-5317 7 

Opgelost in Visma Verzuim VZS 8 
Dropdown-menu bij snelzoeken zichtbaar bij groepsautorisatie - VSA-315 8 
Onderwerp van e-mail na versturen wordt weer correct weergegeven - 
VSA-5014 8 
Leidinggevende op afdelingsniveau nu te kiezen onder het dienstverband 
van de werknemer - VSA-5213 8 
Land bij verpleegadres wordt in het sjabloon correct weergegeven - VSA-3688 
Recent bekeken werknemers worden weer bijgewerkt - VSA-5262 8 
Bedrijfsnaam met ampersand in signaal wordt correct weergegeven - 
VSA-4997 8 

Ziek- en herstelmelden 8 
 

 

                     Release VS.2.096.00 |  12-01-2021  |  Pagina 2/10 

   
 



Ziekmelding en gedeeltelijk herstelmelding worden correct weergeven - 
VSA-5293 8 
Deelherstel van de werknemer op eerste ziektedag zichtbaar - VSA-5197 9 
Datum ziekmelding mag niet na de datum van deelherstel liggen - VSA-5315 9 
Optie 'Uitkeren aan' actief bij invoeren van een ziekmelding - VSA-4993 9 
Correcte percentage bij deelherstel wordt getoond - VSA-5275 9 
De vraag of er sprake is van een bedrijfsongeval tijdens het ziekmelden 
wordt op het juiste moment getoond - VSA-4937 9 

WIA-module 9 
In de exports van het WIA-overzicht wordt een leeg datumveld weer correct 
weergegeven - VSA-4660 9 

SIVI 10 
Vangnet bij samengesteld verzuim wordt goed gevuld in de SIVI( verzuim 
export - VSB-5667 10 
Wijzigingen van o.a. vermoedelijke bevallingsdatum worden niet meer als 
ziek t.g.v. zwangerschap geëxporteerd - VSB-5913 10 
Foutieve aanlevering van "verwijdering deelherstel" zorgt niet voor nieuwe 
ziekmelding - VSB-5893 10 
SIVI-documenten export filteren op arbodienst - VSB-5544 10 

 

   

 

 

                     Release VS.2.096.00 |  12-01-2021  |  Pagina 3/10 

   
 



1. Inleiding 
In dit document worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in 
de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt op de avond van dinsdag 12 januari 
2021 doorgevoerd. Vanaf dat moment zijn de nieuwe functionaliteiten beschikbaar. 
Daarnaast vind je in dit document ook een lijst met opgeloste punten en bevat het korte 
beschrijvingen van de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in de applicatie. In ons 
helpportaal help.verzuimsignaal.nl worden deze releasenotes ook geplaatst met meer 
informatie indien van toepassing. 
 
Per ontwikkeling wordt aangegeven of een uitbreiding van een gebruikersrol noodzakelijk 
is om van de ontwikkeling gebruik te kunnen maken. Verzoeken om een gebruikersrol te 
wijzigen naar aanleiding van de release kunnen ná de release bij ons aangevraagd worden 
via onze servicedesk. Rolwijzigingen kunnen worden aangevraagd door 
applicatiebeheerders. 
 
Visma Verzuim B.V. behoudt het recht om ontwikkelingen niet te releasen naar productie 
als naar aanleiding van het testproces blijkt dat deze ontwikkelingen niet goed 
functioneren en/of een risico vormen voor de stabiliteit van de applicatie. 
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2. Ontwikkelingen Visma Verzuim VZS  
 
Gebruik verouderde browser 

Een gebruiker kan vanaf nu geen gebruik meer maken van Visma Verzuim VZS met 
een verouderde browser - VSB-5786 

Bij het inloggen in Visma Verzuim VZS wordt de versie van de browser gecontroleerd. Bij 
het gebruik van een verouderde browser wordt de gebruiker hierop geattendeerd en 
geadviseerd om een nieuwe versie van de browser te gebruiken. Hierin wordt de gebruiker 
natuurlijk wel begeleid. Vanaf nu is het niet meer mogelijk om in te loggen vanuit een 
verouderde browser. Lees hier meer informatie over het uitfaseren van oudere browsers 
 
Videoconsult  

Videoconsult inplannen met een bedrijfsarts - VSA-5300; VSA-4869 

Middels deze functionaliteit kan een gebruiker een videoconsult met de werknemer 
plannen. In Visma Verzuim VZS kan de unieke spreekkamer-url van de bedrijfsarts 
worden vastgelegd. Bij het plannen kan er een uitnodiging 
worden verstuurd naar de werknemer waarin een verwijzing staat naar de digitale 
wachtkamer. Dit helpt de werknemer om op het juiste tijdstip deel te nemen aan de 
video-afspraak met de bedrijfsarts. Tussentijdse wijzigingen in de afspraak worden 
direct zichtbaar in de digitale wachtkamer, zodat de werknemer in de wachtkamer op 
de hoogte wordt gesteld van de laatste status van de afspraak. 
 
Visma Verzuim Manager 

Nu ook ziek- en herstelmelden in Visma Verzuim Manager - VSB-1542; VSB-1442 

De nieuwe versie van de Visma Verzuim Manager is nu beschikbaar in de App Store en 
Google Play Store. Met deze versie kun je naast de werknemersgegevens, 
contactgegevens en verzuimgegevens nu ook heel eenvoudig ziek- en herstelmeldingen 
doen via je mobiel of tablet. 
 
Performance 

De performance in de Firefox-browser is verbeterd bij het plannen in de 
planningsagenda- VSA-5220 

Wanneer er een beschikbaarheid werd aangemaakt in de planningsagenda liep de 
Firefox-browser in sommige gevallen vast. Dit was eveneens het geval bij het plannen 
van een afspraak, hoewel de afspraak wel werd aangemaakt. Er is een 
performance-optimalisatie doorgevoerd waardoor dit niet meer kan gebeuren. 
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Rapportages en overzichten 

Export agenda is uitgebreid met de kolom ‘Verzuimdienstverlener’ - VSA-4569 

In de export van de agenda is de kolom ‘Verzuimdienstverlener’ toegevoegd. De 
waarde wordt opgehaald bij de werkgever onder 'Contract(en) arbodienst'. Met deze 
ontwikkeling is de opdrachtgever direct zichtbaar in de export.  

Gegevens van de verzuimverzekeraar zijn toegevoegd aan het overzicht 
interventieaanvragen - VSA-4806 

In het overzicht van interventieaanvragen zijn kolommen toegevoegd die de gegevens 
van de verzuimverzekeraar weergeven. Het gaat om de velden ‘Verzuimverzekeraar 
percentage’, ‘Bedrag verzuimverzekeraar’ en ‘Reden afsluiting’. Deze gegevens van de 
interventie zijn te vinden onder ‘Bijdragen (€)’ en ‘Beoordeling’. 
 
E-mail functionaliteit 

Contactpersoon is te kiezen in het e-mailsjabloon - VSA-22 

Wanneer vanuit de applicatie een sjabloon met meerdere contactpersonen werd 
geladen in een nieuw e-mailbericht, werden hierin de contactpersonen achter elkaar 
weergegeven. Na deze ontwikkeling is het mogelijk om een contactpersoon te kiezen 
die in de e-mail moet worden opgenomen, net als reeds het geval is bij eigen 
documenten. 
 
UWV-formulieren 

Geslacht is vooringevuld in UWV-documenten - VSA-2514 

In de UWV-documenten wordt, waar dit van toepassing is, het geslacht van zowel de 
werknemer als de contactpersoon na deze ontwikkeling vooringevuld. Deze informatie 
wordt opgehaald uit Visma Verzuim VZS bij de betreffende werknemer of 
contactpersoon. 

Telefoonnummer in UWV-documenten en tekst in ‘Medische Informatie’ wordt 
opgeslagen - VSA-5257 

In diverse UWV-documenten wordt het telefoonnummer opgeslagen. Verder wordt 
ook de tekst onder ‘Decursus’ in het formulier ‘Medische informatie’ opgeslagen. 

De naam van de bedrijfsarts wordt in UWV-formulieren automatisch voor de tweede 
keer gevuld - VSA-394 

In de UWV-formulieren ‘Probleemanalyse’ en ‘Actueel oordeel bedrijfsarts of 
arbodienst’ komt het veld ‘Naam bedrijfsarts’ twee keer voor. Wanneer de bedrijfsarts 
in deze formulieren voor de eerste keer wordt gevuld, wordt deze nu automatisch 
ook in het tweede veld gevuld. 
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De functie van de werknemer wordt automatisch gevuld in UWV-formulier 
‘Probleemanalyse’ - VSA-5317 

In het UWV-formulier ‘Probleemanalyse’ wordt de functie van de werknemer weer 
automatisch gevuld en in de probleemanalyse opgenomen. 
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3.  Opgelost in Visma Verzuim VZS 
Dropdown-menu bij snelzoeken zichtbaar bij groepsautorisatie - VSA-315 

Het dropdown-menu onder snelzoeken, waarmee kan worden gekozen waarop 
gezocht moet worden, is nu altijd zichtbaar. Wanneer er sprake was van 
groepsautorisatie, was dit eerder niet het geval. 

Onderwerp van e-mail na versturen wordt weer correct weergegeven - VSA-5014 

In het dossier van de werknemer is in te zien welke e-mails zijn verstuurd rondom 
deze werknemer. Wanneer een e-mail is verstuurd, wordt het onderwerp van de 
e-mail in Visma Verzuim VZS nu weer correct weergegeven.  

Leidinggevende op afdelingsniveau nu te kiezen onder het dienstverband van de 
werknemer - VSA-5213 

Wanneer een leidinggevende wordt ingesteld op een afdeling is deze leidinggevende 
nu ook beschikbaar bij de werknemer onder tabblad ‘Dienstverbanden’. Voor deze 
ontwikkeling was dit alleen mogelijk met een contactpersoon die bij de werkgever 
geregistreerd was.  

Land bij verpleegadres wordt in het sjabloon correct weergegeven - VSA-368 

In sommige gevallen werd het land van het verpleegadres als code weergegeven, 
wanneer deze was opgenomen in een sjabloon. Met deze ontwikkeling wordt de naam 
van het land altijd correct getoond in een sjabloon. 

Recent bekeken werknemers worden weer bijgewerkt - VSA-5262 

De functionaliteit om de meest recent bekeken werknemers te tonen, wordt weer 
bijgewerkt. In het snelmenu worden nu weer de meest recent bekeken werknemers 
weergegeven. 

Bedrijfsnaam met ampersand in signaal wordt correct weergegeven - VSA-4997 

Wanneer de bedrijfsnaam een ampersand (&-teken) bevat, wordt deze in de e-mail, 
na het versturen van een signaal, juist weergegeven. In het onderwerp van de e-mail 
werd de bedrijfsnaam niet correct weergeven. Dit is nu opgelost. 
 
Ziek- en herstelmelden 

Ziekmelding en gedeeltelijk herstelmelding worden correct weergeven - VSA-5293 

Een ziekmelding met deelherstel wordt bij de werknemer in tabblad ‘Protocollen’ 
weergegeven. In sommige gevallen werd alleen de ziekmelding getoond en niet de 
gedeeltelijk herstelmelding. Dit is nu opgelost. 
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Deelherstel van de werknemer op eerste ziektedag zichtbaar - VSA-5197 

Met deze ontwikkeling is het kunnen ziekmelden en deels herstelmelden op dezelfde 
dag weer hersteld. Dit geldt dus ook voor het melden van deelherstel op de eerste 
ziektedag. 

Datum ziekmelding mag niet na de datum van deelherstel liggen - VSA-5315 

In Visma Verzuim VZS is het mogelijk om een ziekmelding met deelherstel op te 
voeren op dezelfde datum. Wanneer na wijziging de datum van de ziekmelding na de 
datum van het deelherstel ligt, wordt er nu een foutmelding gegeven. 

Optie 'Uitkeren aan' actief bij invoeren van een ziekmelding - VSA-4993 

De optie ‘Uitkeren aan: Werkgever/Werknemer’ is nu reeds actief bij het invoeren van 
een ziekmelding. Voor deze ontwikkeling was dit pas zichtbaar bij het wijzigen. Deze 
optie kan worden geactiveerd bij de instellingen van de UWV-koppeling bij het 
betreffende bedrijf. 

Correcte percentage bij deelherstel wordt getoond - VSA-5275 

Bij een gedeeltelijk herstelmelding wordt het percentage achter de komma correct 
weergegeven. Eerder werd deze automatisch afgerond (naar beneden). Na deze 
ontwikkeling gebeurt dit niet meer. 

De vraag of er sprake is van een bedrijfsongeval tijdens het ziekmelden wordt op het 
juiste moment getoond - VSA-4937 

Tijdens het ziekmelden van een werknemer wordt de vraag ‘Is er sprake van een 
bedrijfsongeval?’ op het juiste moment weergegeven. Deze is nu pas zichtbaar 
wanneer er wordt aangegeven dat er sprake is van een ongeval.  
 
WIA-module 

In de exports van het WIA-overzicht wordt een leeg datumveld weer correct 
weergegeven - VSA-4660 

Een leeg datumveld werd in de exports van het WIA-overzicht weergegeven met de 
datum 1-1-1970. Dit is hersteld en lege datumvelden worden nu ook als zodanig 
getoond. 
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4. SIVI 
Vangnet bij samengesteld verzuim wordt goed gevuld in de SIVI( verzuim export - 
VSB-5667 

Wanneer er een samengestelde ziekmelding t.g.v. zwangerschap geëxporteerd moet 
worden, wordt deze melding nu met de juiste Vangnetcode geëxporteerd.  

Wijzigingen van o.a. vermoedelijke bevallingsdatum worden niet meer als ziek t.g.v. 
zwangerschap geëxporteerd - VSB-5913 

Bij een wijziging van een vermoedelijke bevallingsdatum of een wijziging van een 
aanpassing van de gewenste verlofdatum werd er onterecht een melding geëxporteerd 
met een Vangnetcode 02 (Ziek t.g.v. zwangerschap) dit is aangepast. Deze meldingen 
worden nu met Vangnetcode 00 en Wazo-code 01 geëxporteerd (Zwanger). 

Foutieve aanlevering van "verwijdering deelherstel" zorgt niet voor nieuwe 
ziekmelding - VSB-5893 

Bij het aanleveren van incorrecte data in een bericht dat een deel herstelmelding moet 
verwijderen, werd er een nieuwe verzuimmelding aangemaakt door de koppeling. Dat is in 
deze release verholpen. Bij foutieve aanlevering ontvang je nu een melding. 

SIVI-documenten export filteren op arbodienst - VSB-5544 

Het is na de SIVI-release van januari mogelijk om in de configuratie van de 
SIVI-documenten export een extra filtering op te geven op arbodienst. Dit geeft bedrijven, 
die met meerdere arbodiensten werken, de mogelijkheid om per arbodienst een 
documenten export aan te sluiten. 
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