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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 3 augustus
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.

Let op: de release brengt wijzigingen aan in Visma Verzuim VZS. Daarom is het aan te raden
om je browsergeschiedenis, cookies en cache eenmalig op te schonen, zodat alle vensters
juist getoond worden. In de meeste internetbrowsers kan dit met de sneltoetsen: control,
shift, delete.

2. Project Groot onderhoud 2021
In dit onderdeel van de releasenotes houden we je op de hoogte over het project Groot
onderhoud 2021.

De afgelopen weken hebben we de ontwikkelingen omtrent het groot onderhoud op de
productieomgeving kunnen uitrollen. Hiermee hebben we een grote stap gezet, waarmee
we sneller ontwikkelen en beschikken over veel nieuwe snufjes.
Zoals reeds eerder aangegeven hebben we dit gefaseerd gedaan om de kwaliteit te kunnen
blijven waarborgen en stabiliteit te monitoren. Dit is dan ook zonder noemenswaardige
problemen gelukt.
De update biedt onder andere performance verbeteringen. Op de ene plek is meer
snelheidswinst te merken dan op andere plekken. Positieve uitschieter hierin is het
takenoverzicht op werknemersniveau (91% sneller). Over het algemeen is een
snelheidswinst geboekt van tussen de 15% en 20%.
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3. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Verplichte account validatie vanaf dinsdag 3 augustus 2021 (VSA-6040)
Het valideren van je account wordt verplicht gesteld voor alle rollen in Visma Verzuim VZS.
Vanaf deze release betekent dit dat gebruikers die dit nog niet hebben ingesteld,
geforceerd worden dit in te stellen na het inloggen middels een wizard.
Onder ‘Applicatie instellingen’ en vervolgens ‘Account validatie’ is het instellen per rol
verwijderd. De tekst die ter uitleg aan de gebruiker wordt getoond, kan nog altijd worden
ingesteld.

Wanneer je als gebruiker de account validatie nog moet doorlopen, kom je in de
registratiewizard terecht (zie afbeelding hieronder). In stap 3 ‘E-mail validatie’ is je
e-mailadres reeds ingevuld. Door op de knop ‘Stuur Verificatiecode’ te klikken wordt er een
unieke verificatiecode verstuurd naar het e-mailadres. Deze moet worden ingevuld onder
‘Verificatiecode’ in de wizard. In Stap 4 klik je op ‘Voltooien’, waarna het account is
gevalideerd.
Bij het niet ontvangen van de e-mail met onderwerp ‘Uw verificatiecode’, graag de map
‘Ongewenste post’ (spam) controleren.
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Overige ontwikkelingen

Checkbox ‘Inzichtelijk voor werknemer in werknemersportaal’ blijft aan staan bij
UWV-documenten (VSA-5547)

Wanneer rolpermissie 'VER_4.29.1 - Informatie standaard delen met werknemer' aan staat
voor de betreffende rol, moet bij een document of notitie het vinkje ‘Inzichtelijk voor
werknemer in werknemersportaal’ standaard aan staan. In sommige gevallen bleek dit na
opslaan van UWV-documenten niet altijd het geval. Dit is door middel van dit item opgelost.

Tijdstip agenda-afspraak correct weergegeven (VSA-6293)

Voor bedrijfsartsen werd het tijdstip in de planningsagenda onjuist weergegeven. De
afspraak in de planningsagenda stond 2 uur later dan het tijdstip van de werkelijke
afspraak. Dit hebben we nog op dezelfde dag (15 juli j.l.) als de meldingen kunnen
oplossen.

Pop-up scherm kan worden gesloten (VSA-6299)

In sommige gevallen was het niet mogelijk om het pop-up scherm, om een notitie te
wijzigen, te sluiten. Na het openen van de notitie bleef het popup-scherm openstaan, nadat
je op sluiten had geklikt. Een vergelijkbaar probleem kwam ook voor bij het te sluiten van
de functionaliteit ‘Tijdsregistratie’. De oplossing is vervroegd naar productie gebracht op 26
juli j.l.

4. SIVI
Wegens de vakantieperiode is de SIVI release beperkt voor de release van augustus.

Het SIVI veld “Bestandstype Code” wordt juist gevuld in documenten export
(VSB-6832)

Bij het aanmaken van een document binnen Visma Verzuim VZS, is het mogelijk om een
bestand en tekst toe te voegen.
Bij de export wordt het tekstgedeelte (volgens externe informatie) getransformeerd naar
een PDF-bestand. Echter in het SIVI-bericht werd er aangegeven dat het om een
TXT-bestand zou gaan. Dit is nu aangepast naar PDF-bestand.

5. Extra informatie voor arbodiensten
Heb je een verwijzing naar VerzuimSignaal op de website staan met het logo van
VerzuimSignaal? Dan willen wij je vragen dit aan te passen naar Visma Verzuim.
Hier vind je dan ook het logo van Visma Verzuim.
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6. Tip van de maand

Afwezigheidsassistent instellen

Met de afwezigheidsassistent binnen Visma Verzuim VZS kun je aangeven dat je tijdelijk
niet beschikbaar bent en je autorisatie overgedragen wordt aan een collega met een gelijke
rol. Hierdoor worden activiteiten die uitgevoerd moeten worden in die periode,
automatisch gekoppeld aan je collega.

Voor applicatiebeheerders geldt dat zij niet alleen hun eigen afwezigheid, maar ook de
afwezigheid van alle andere gebruikers kunnen beheren. Dit is handig bij plotselinge
afwezigheid van een gebruiker door bijvoorbeeld ziekte.

Wil je weten hoe je deze assistent kunt instellen? Je leest de instructie hier.
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