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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 5 oktober
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

Notities vanuit het tabblad 'Overig' zijn te openen of te wijzigen (VSA-5802)

Vanuit het tabblad ‘Overig’ zijn notities weer te openen en ook te wijzigen. Dit tabblad is te
bereiken door de werknemer te wijzigen. Visma Verzuim VZS liep in dit geval vast of er
werd geen pagina geladen. Door dit op te lossen is het beheren van notities vanuit dit
tabblad weer mogelijk.

Zwangermeldingen zijn te verwijderen in Visma Verzuim VZS (VSA-6359)

In Visma Verzuim VZS zijn zwangermeldingen te verwijderen. De applicatie liep vast na het
verwijderen van de zwangermelding. Bovendien bleef de zwangermelding bestaan. Met
deze fix is bovenstaand probleem verholpen.

Bewaartermijnen i.c.m. openstaande WGA-melding (VSA-6388)

In sommige gevallen werden werknemers door de bewaartermijnen verwijderd, terwijl er
een openstaande WGA-melding aanwezig was. Door een check toe te voegen of het
WGA-dossier afgerond is of niet, hebben we dit probleem kunnen oplossen. Er wordt nu
voorkomen dat werknemers worden opgeschoond met een openstaande WGA-melding.
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