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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 6 april
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

In dit onderdeel van de releasenotes houden we je in de komende maanden op de hoogte
over het project Groot onderhoud 2021.

Tot nu toe loopt het project volgens planning. Het project vraagt ook in de komende
maanden een groot deel van de capaciteit van onze ontwikkelafdeling. Het resultaat van dit
project is voor jou als klant niet direct zichtbaar, maar het zorgt ervoor dat de performance
en de stabiliteit van de software nog verder verbeterd. Daarnaast beschikken de
ontwikkelaars weer over de nieuwste mogelijkheden.

Ook in de volgende release informeren we je weer over het verloop en de status van dit
project.
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3. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Optimalisatie performance taken (VSA-5631)

In sommige gevallen duurde het lang of lukte het niet taken uit te voeren in Visma Verzuim
VZS. In het laatste geval liep de de applicatie vast. Met deze ontwikkeling is dit hersteld en
kunnen taken weer zonder problemen worden uitgevoerd. Op vrijdag 5 maart is deze
oplossing middels een hotfix versneld gereleased.

BSN tonen en verbergen in het scherm 'Ziek melden' (VSA-5584)

In het scherm waarin je een werknemer ziek kunt melden, werd het burgerservicenummer
getoond, terwijl dit in de rolpermissie niet toegestaan was. Ook andersom werkte dit niet,
zoals de gebruiker volgens de permissie zou verwachten. Na deze ontwikkeling wordt in dit
scherm het burgerservicenummer weer correct verborgen of weergegeven. Het betreft
rolpermissie ‘WER_8 -BSN tonen’.

Wijziging uurtarief in taakbibliotheek wordt opgeslagen (VSA-5339)

Wanneer een gebruiker het uurtarief, dat is gekoppeld aan een contract, in de
taakbibliotheek wijzigt, wordt deze weer correct opgeslagen.

Nieuwe labeling Visma Verzuim (VSA-5537)

Zoals bekend is VerzuimSignaal samengegaan met Dotweb, wat heeft geresulteerd in
Visma Verzuim. Dit betekent dat we overgaan naar een nieuwe huisstijl, waarin kleuren en
logo’s zijn veranderd. De standaard labeling is gewijzigd van VerzuimSignaal naar Visma
Verzuim. Dit is vanaf nu zichtbaar in de applicatie Visma Verzuim VZS. Meest in het oog
springende verschil betreft het nieuwe Visma Verzuim-logo.
De labeling verandert alleen indien de partner de standaard labeling gebruikt.

Signalering op bereiken AOW-leeftijd wordt verzonden (VSA-5311)

Het signaal ‘Algemeen - Signaal op bereiken AOW leeftijd’ kan worden ingesteld, zodat deze
op een in te stellen aantal dagen voor het bereiken van de AOW-leeftijd wordt verstuurd.
Deze werd echter 4 maanden te laat verzonden. Dit signaal wordt nu weer op het juiste
moment verzonden.

Verzuimanalyse op basis van kalenderdagen: het blok 'Diagnose/Cvo Totaal' is naar
boven verplaatst (VSA-5394)

In de rapportage ‘Verzuimanalyse op basis van kalenderdagen’ is het blok 'Diagnose/Cvo
Totaal' op verzoek direct onder het eerste blok 'Rapportgegevens' geplaatst. Deze gegevens
stonden voorheen onderaan het rapport. Bij veel rapportgegevens kostte het scrollen veel
tijd om deze gegevens te kunnen inzien. Daarnaast betreft het een totaal en past het
daarom beter bij de samenvatting die wordt weergegeven in het blok 'Rapportgegevens'.
Ook in de exports is dit blok naar boven verplaatst.
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Controle bij wijzigen wachtwoord (VSB-6252)

Bij het wijzigen van een wachtwoord in Visma Verzuim VZS vindt er een controle plaats of je
het betreffende wachtwoord al eerder hebt gebruikt. Heeft de gebruiker het wachtwoord
de afgelopen dag aangepast, dan mag de gebruiker dit wachtwoord niet nogmaals
gebruiken. Wanneer het te wijzigen wachtwoord gelijk is aan één van de voorgaande 12
wachtwoorden, dan mag het wachtwoord eveneens niet worden gebruikt.
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4. SIVI
De SIVI release vindt plaats op dinsdag 13 april. Deze release bevat de volgende
ontwikkelingen.

Scopebepaling SIVI koppelingen (verzuim en werknemer) (VSB-6173)

Als een SIVI (Verzuim en werknemer) koppeling ingesteld is op "Integration" wordt de scope
om een werknemer, organisatie, afdeling, of dienstverband op te zoeken altijd bepaald op
basis van de configuratie en niet op basis van het aangeleverde bedrijf. In de configuratie
wordt het moederbedrijf ingesteld dat hiervoor gebruikt wordt. Dit zorgt er voor dat
medewerkers altijd binnen een bedrijf verplaatst kunnen worden zonder dat dit zorgt voor
dubbelingen.

Documenten export neemt het werkgever blok mee (VSB-6194)

In de SIVI documenten export wordt het blok werkgever gegevens nu standaard
meegestuurd. Het werkgever blok bevat de organisatienaam, identificatie werkgever bij
arbodienst, aansluitnummer gegevensuitwisseling arbodienst, loonheffingennummer
en optioneel, vestigingsnummer en inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel.

Mogelijkheid tot aanpassen oorspronkelijke datum eerste verzuimdag (VSB-6254)

De SIVI Verzuim Import kan nu wijzigingen verwerken op het veld <DatEerstVrzmdgOud>.
Dit betekent dat er wijzigingen kunnen plaatsvinden op de oorspronkelijke datum van de
eerste verzuimdag. Dit kunnen we nu automatisch verwerken via SIVI.

SIVI werknemer export verwerkt meerdere sub dienstverbanden (VSB-6032)

De SIVI werknemer export kan nu werknemers exporteren met meerdere actieve sub
dienstverbanden.

5. Tip van de maand
Werknemer uit dienst? Vergeet de einddatum niet op te nemen in het account!

Bij het aanmaken van een account voor Visma Verzuim is het verplicht om een ingangsdatum te
vullen. Dat is de datum waarop iemand voor de eerste keer mag inloggen. Het is ook mogelijk
om een einddatum te vullen. Voor iemand met een tijdelijk contract is dat handig. Ook voor
iemand waarvan je weet dat hij of zij per een bepaalde datum een andere functie heeft is het
aan te raden om de vastgestelde einddatum alvast te vullen.

Als iemand uit dienst gaat, die gebruiker is van Visma Verzuim, is het noodzakelijk om het
account af te sluiten. Gebeurt dit niet dan kan die persoon nog steeds inloggen.
Het advies is om het afsluiten van een account voor Visma Verzuim op te nemen in je
exitprocedure, zodat je er zeker van bent dat er geen ongeoorloofd gebruik gemaakt wordt van
bedrijfsgegevens.
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