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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 7
september 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 maanden hebben we je hier op de hoogte gehouden van ons project Groot
Onderhoud 2021. Zoals de vorige keer te lezen was hebben we hier een grote uitrol gedaan
die performance sterk verbeterd heeft. De volgende stap in dit programma is dat we ons
nog scherper gaan focussen op security. Als Visma Verzuim vinden we dit een zeer
belangrijk onderdeel van onze software. Daarom doen we er alles aan om te allen tijde
voorop te blijven lopen op dit gebied. De afgelopen maand hebben we een aantal
wijzigingen door kunnen voeren die ons product verder beveiligen. Dit zullen we de
komende tijd nog voortzetten.
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3. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Rapportages kunnen worden geëxporteerd naar Excel (VSA-6309)

Sommige rapporten konden niet geëxporteerd worden naar Excel, zoals het rapport
‘Verrichtingen’. Hierbij bleef de melding ‘Bezig met genereren: XLS’ in beeld staan.
De oplossing voor dit probleem hebben we, door de grote impact, op 29 juli j.l. vervroegd
naar de productieomgeving gebracht.

Notities worden correct weergegeven in de export (VSA-6315)

In zowel de voorvertoning als in de export werden notities niet goed weergegeven.
Een vervelend probleem, waardoor we de oplossing op woensdag 4 augustus j.l. naar de
productieomgeving hebben gebracht. Notities zijn dan ook nu weer goed leesbaar in zowel
de pop-up van de voorvertoning, als de export zelf.

Handtekening wordt opgeslagen in ‘Mijn account’ na invoeren wachtwoord
(VSA-6161)

In ‘Mijn account’ in Visma Verzuim VZS is er de mogelijkheid je handtekening te wijzigen.
Deze zat onder andere achter rolpermissie ‘POR_6.2 - Login niet muteerbaar’. Echter, deze
permissie betreft de logingegevens. Het wijzigen van de handtekening valt hier niet onder.
Middels deze ontwikkeling valt deze alleen nog onder rolpermissie ‘POR_6.3 -
Persoonsgegevens niet muteerbaar’ en niet meer onder POR_6.2.

UWV-formulieren uit Visma Verzuim VZS verwijderd (VSA-5592)

Onderstaande UWV-formulieren zijn uit Visma Verzuim VZS verwijderd:

● Ziekteaangifte 13e Week (of 8e maand)
● (1-30) Melding volledig herstel 13e weeks (of 8e maand)
● WAZO 0-20 Loongegevens
● Ziekteaangifte aanvullende informatie
● 0-99 Ziekteaangifte Loongegevens
● Melding overlijden werknemer
● Melding van verslechterende gezondheid

Deze formulieren worden niet meer ondersteund door het UWV. Dat betekent dat deze
niet meer te selecteren zijn bij het toevoegen van een nieuwe taak onder ‘Gekoppeld
document’ in het gedeelte ‘Verplichte deeltaak’. Er kan worden nagelopen in de bestaande
protocoltaken of deze formulieren nog in gebruik zijn. Deze kan de applicatiebeheerder zelf
verwijderen.

‘Wederom ziek a.g.v. zwangerschap’ wordt weergeven op het rapport ‘Meldingen per
dag’ (VSA-6053)

Het rapport ‘Meldingen per dag’ is uitgebreid. Wanneer er sprake is van ‘Ziek a.g.v.
zwangerschap’ met als verzuimreden bij ‘Wederom ziek’, wordt dit op het rapport
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weergegeven. Onder de kolom ‘Soort melding’ verschijnt in dat geval ‘Wederom ziek a.g.v.
zwangerschap’.

Nieuwe protocoltaak en wijzigingen in een protocoltaak worden doorgevoerd in
lopende protocollen (VSA-5898; VSA-5899)

Een wijziging van een protocolkaart leidde niet tot een wijziging van de taken in de lopende
protocollen. Dit probleem hebben we verholpen en bovendien voor de gebruiker
verduidelijkt in de melding die wordt gegeven.
Ook het doorvoeren van een nieuwe protocoltaak in lopende protocollen werkt weer zoals
het hoort. Ook hier is de melding aangepast, zodat voor de gebruiker duidelijker is in welke
situatie een taak wordt  geannuleerd.

4. SIVI
Logging verbeteringen (VSB-6917)
De logging die verstuurd werd vanuit VerzuimConnect voor ingaande SIVI-koppelingen
bevatte niet in alle gevallen de volledige log-informatie. Hier hebben wij een aanpassing
voor gedaan, zodat de juiste log-informatie in onze systemen geplaatst en verstuurd wordt
naar de notificatie e-mailadressen. Deze ontwikkeling is 18 augustus j.l. middels een hotfix
naar productie gegaan.
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