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1. Inleiding 
In dit document worden de nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in 
de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt op de avond van dinsdag 2 maart 
2021 doorgevoerd. Vanaf dat moment zijn de nieuwe functionaliteiten beschikbaar. In het 
geval er bepaalde ontwikkelingen op een ander moment beschikbaar zijn, wordt dit 
specifiek vermeld bij het betreffende punt. 
 
Daarnaast vind je in dit document ook een lijst met opgeloste punten. In ons helpportaal 
worden deze releasenotes ook geplaatst met meer informatie indien van toepassing. 
 
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. 
 
Ontwikkelingen waarvoor een aanpassing in een gebruikersrol van belang is. 
 
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. 
 
 

2. Project Groot onderhoud 2021 
 
Naast het uitbreiden van functionaliteit in de software, staat de komende periode ook in 
het teken van groot onderhoud. Net als het onderhouden van bijvoorbeeld het 
snelwegennetwerk hebben ook onze applicaties periodiek onderhoud nodig.  
 
Het project 'Groot onderhoud 2021' is gestart in het eerste kwartaal en vraagt in de 
komende maanden uiteraard capaciteit van onze ontwikkelafdeling. Dit onderhoud is niet 
direct zichtbaar voor jou als klant maar gaat ons voor de toekomst helpen. Na dit 
onderhoud kunnen we weer sneller ontwikkelen en beschikken over de nieuwste snufjes.  
 
Uiteraard houden we je zo goed mogelijk op de hoogte over dit onderhoud. In de komende 
maanden is dit een vast item in de releasenotes. 
 
Natuurlijk ontwikkelen we daarnaast ook door en richten we ons in 2021 vooral op Visma 
Verzuim Werknemer en Visma Verzuim Manager. 
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3. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS  
Het overzicht ‘Nieuwe meldingen’ toont de juiste deelherstelmeldingen en 
verzuimpercentages (VSA-4584) 

In het overzicht ‘Nieuwe meldingen’ wordt het juiste verzuimpercentage getoond in geval 
van deelherstel. Verder worden alle deelherstelmeldingen getoond in dit overzicht, indien 
dit nieuwe meldingen betreffen. 

Contactpersonen en leidinggevenden worden gesorteerd op achternaam  (VSA-4575) 

De sortering van contactpersonen is op diverse plekken in de applicatie aangepast. 
Voorheen werd er gesorteerd op voorletter van de contactpersonen. Vanaf deze 
ontwikkeling wordt er gesorteerd op achternaam, rekeninghoudend met de 
voorkeurssortering. Deze wijziging is onder meer zichtbaar in het dienstverband van de 
werknemer bij het veld ‘Leidinggevende’. Dit is ook doorgevoerd bij de contactpersonen die 
onder de werkgever worden getoond in het werkgeveroverzicht. 

'Toon gelezen door' is toegevoegd aan notities in het medisch dossier (VSA-4936) 

Een gebruiker kan in het medisch dossier vanaf nu zien wie welke notitie heeft gelezen. De 
applicatiebeheerder kan deze optie instellen in het rollenoverzicht. Door over het oogje te 
‘hooveren’ wordt zichtbaar wie de notitie heeft gelezen. Dit betreft rolpermissie ‘VER_5.1.11 
- Toon gelezen door’. 

Gegevens worden verwijderd bij gebruik bewaartermijnen (VSA-5265) 

In sommige gevallen werden gegevens niet volledig of niet goed verwijderd na gebruik van 
de bewaartermijnen-functionaliteit, ondanks dat er in Visma Verzuim VZS een melding 
werd getoond dat dit succesvol was gebeurd. Met deze ontwikkeling is dit hersteld. 

‘Verplicht zoeken’ is weer afhankelijk van de ‘verplicht zoeken limiet’ (VSA-5459) 

Het dropdown-menu bij snelzoeken (=verplicht zoeken) is weer afhankelijk gemaakt van 
het ‘verplicht zoeken limiet’. Met deze functie kunnen applicatiebeheerders met een groot 
aantal werknemers bepalen bij welk aantal werknemers in de database er verplicht gebruik 
moet worden gemaakt van het zoekfilter. Met deze ontwikkeling werkt de functionaliteit 
weer zoals je mag verwachten. 

Rolselectie bij sjablonen voor medische documenten werkt weer correct (VSA-5415) 

In de sjabloongenerator is het mogelijk om een sjabloon beschikbaar te stellen voor een 
bepaalde rol. De rolselectie wordt nu weer correct toegepast wanneer het type sjabloon op 
‘Medisch’ staat en de categorie op ‘(Eigen) Document’. 

Tarieven via bulkverwerking worden weer correct afgerond (VSA-5406) 

Tarieven voor meerdere contracten binnen taken kunnen in één keer worden aangepast 
via de optie ‘Bulkverwerking verrichtingen’. De afronding, die hier kan worden ingesteld, 
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werkt weer naar behoren. Zo worden de tarieven bij de optie ‘Niet afronden’ ook 
daadwerkelijk niet meer afgerond.  
 
Agenda 

Informatie bedrijfsartsen zichtbaar in Excel-bestand ‘Agenda export’  (VSA-4751) 

In de Excel-export van het rapport ‘Agenda export’ worden zowel de namen, de 
bijbehorende beschikbaarheden en verrichtingen van bedrijfsartsen weer getoond. In het 
voorscherm werden deze reeds getoond, maar in de Excel-export ontbraken deze. Met 
deze ontwikkeling is dit hersteld. 

In de planningsagenda worden feestdagen op de juiste dag weergegeven (VSA-5242) 

Feestdagen worden in de planningsagenda weer op de juiste dag weergegeven. Zo staan 
voor 2021 bijvoorbeeld Goede vrijdag (2 april) en Pasen (4 en 5 april) op de correcte dag 
vermeld. 
 
WIA-module 

Wijziging vanuit het UWV in de WIA-beschikking heeft nu standaard geen bijlage 
(VSA-5548) 

Wanneer een nieuwe wijziging vanuit het UWV wordt toegevoegd, werd de bijlage van de 
initiële beschikking overgenomen. Indien dit bestand in de wijziging werd verwijderd, was 
deze bijlage niet meer beschikbaar. Met deze ontwikkeling is dit hersteld en is het veld 
waar de bijlage kan worden toegevoegd in de wijziging standaard leeg.   
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4. Visma Verzuim Werknemer 
Documenten en notities downloaden en printen vanuit het dossier (VSA- 5424) 

In Visma Verzuim Werknemer is het nu mogelijk om documenten en notities vanuit het 
dossier in het portaal te printen en te downloaden. Ook is bij het lezen van het document 
de mogelijkheid om, indien aanwezig, de bijlage te downloaden. 
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5. SIVI 
SIVI werknemer exporteert het gewijzigde dienstverband (VSB-6022) 

De SIVI werknemer export maakte geen gebruik van de VerzuimSignaal-mutatieregels wat 
er voor zorgde dat bij een werknemer-export altijd het laatste dienstverband geëxporteerd 
werd. Als er een mutatie plaats had gevonden op een eerdere dienstverband-regel kwam 
het verkeerde dienstverband mee. Dit is met deze release verholpen. 
 
Werknemer export neemt nu alle relevante velden mee (VSB-6021) 
 
In het SIVI werknemer export-bericht waren de velden ‘mutatie datum’ en ‘einddatum’ niet 
goed gekoppeld, waardoor deze ontbraken in de export. Deze zijn nu toegevoegd zodat 
mutaties in het dienstverband goed verwerkt kunnen worden door de ontvangende partij. 
 
 
 

6. Visma Verzuim Manager 
Binnenkort vindt er een nieuwe release van Visma Verzuim Manager plaats in de app 
stores. 
 

Taken afhandelen in Visma Verzuim Manager (VSB-1299) 

Vanaf deze versie van de app kun je naast het raadplegen van taken, nu ook taken 
afhandelen of annuleren. Op basis van je autorisaties binnen Visma Verzuim VZS worden in 
de  app de taken getoond die je kunt afvinken of annuleren. 
 

Overzicht openstaande taken (VSB-6007) 

In het takenoverzicht zijn afgehandelde taken niet meer zichtbaar en worden alleen de 
openstaande taken getoond. 
 

Het opnieuw moeten registreren bij het aanmelden, is opgelost (VSB-5898)  

Wanneer je opnieuw wilde inloggen in Visma Verzuim Manager werd de gebruiker 
gevraagd zich opnieuw te registreren. Dit probleem is na deze release verholpen. 
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