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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 2 februari 
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. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS  
Dossier 

Werkgevergebruikers kunnen weer documenten aanmaken - VSA-5428 

Werkgevergebruikers kunnen weer een nieuw document aanmaken. Bij het klikken op 
‘Nieuw document’ werd een foutmelding getoond. Met deze ontwikkeling is deze bug 
opgelost.  

E-mails zijn weer te openen vanuit het dossier van de werknemer - VSA-5437 

In het reguliere verzuimdossier van de werknemer zijn e-mails weer te openen door 
zowel niet-medische als medische gebruikers. Voor medische gebruikers waren deze 
niet te bereiken. Met deze ontwikkeling is dit weer hersteld. 

Externe afspraken nu ook te zien voor werkgevergebruiker - VSA-4710 

Afspraken in het dossier van de werknemer onder het kopje ‘Externe afspraken’ zijn 
nu te zien voor werkgevergebruikers. Voorheen waren deze alleen zichtbaar voor 
eigen gebruikers. 
 
Rapportages en overzichten 

Bedrijfsartsen die uit dienst zijn, worden niet meer getoond in de rapportage 
‘Agenda export’ - VSA-5223 

Met deze ontwikkeling worden bedrijfsartsen die uit dienst zijn niet meer getoond in 
de rapportage ‘Agenda export’.  
Wanneer bedrijfsartsen die uit dienst zijn en afspraken in de rapportperiode hebben, 
worden deze nog wel getoond in de rapportage. In het geval er geen afspraken zijn 
voor de bedrijfsarts die uit dienst is, wordt de betreffende bedrijfsarts niet getoond in 
het rapport. 

Security 

Security heeft bij Visma Verzuim altijd hoge prioriteit. Ook in de afgelopen periode 
hebben wij 9 updates doorgevoerd in Visma Verzuim VZS. Deze updates zorgen ervoor 
dat we de veiligheid van onze software kunnen blijven garanderen.   

Overige ontwikkelingen 

Contactpersoon wordt bij de ziekmelding opgeslagen - VSA-5438 

In Visma Verzuim VZS bieden we de optie om een contactpersoon bij een ziekmelding 
toe te voegen. Bij het opslaan van de ziekmelding wordt de contactpersoon ook 
opgeslagen. 
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Werkgevergebruikers zien geen groepen meer onder instellingen van een ‘gadget’ - 
VSA-5279 

Bij het omdraaien van een ‘gadget’ (widget) op het dashboard in Visma Verzuim VZS 
worden voor werkgevergebruikers geen groepen meer getoond. Tevens wordt de 
widget na het refreshen weer bijgewerkt. Dit is toegepast voor de gadgets 
‘Openstaande taken’, ‘Openstaande dossiers’ en ‘Openstaande dossiers deze week’.  
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3. SIVI 
Documenten koppeling kijkt bij samengesteld dossier naar juiste startdatum - 
VSB-5869 

De SIVI documenten import keek bij samengestelde verzuim gevallen niet altijd naar 
de startdatum van het meest recente verzuimgeval waardoor, afhankelijk van de 
configuratie, de documenten in het HRM dossier geplaatst worden of uitvallen. 
Na deze release worden de documenten altijd in het juiste verzuimdossier geplaatst. 
 
 
Foutmelding bij verwerken samengesteld verzuim (ziek t.g.v. zwanger) is opgelost - 
VSB-5995 
Er zijn gevallen waarbij een deelhersteldmelding verwijderd wordt. SIVI gebruikt deze 
deelherstelmelding echter om een verzuimexport te kunnen maken. Dit leidde tot 
foutmeldingen en uitval. Dit probleem is verholpen. Het deelherstel is niet meer 
noodzakelijk voor een juiste verwerking van de verzuimexport.  
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4. Visma Verzuim Manager 
Taken kunnen inzien 

Nadat wij eerder de functionaliteit hebben gereleased waarbij een leidinggevende 
werknemers uit zijn team kan ziek- en betermelden, is nu ook de functie tot het 
inzien van openstaande taken toegevoegd aan de app. Leidinggevenden hebben nu 
direct inzicht in alle openstaande taken die zij nog moeten behandelen in Visma 
Verzuim VZS. 
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