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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 1 juni 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 in de komende maanden op de hoogte
over het project Groot onderhoud 2021.

Op dit moment zijn we uitvoerig bezig met het testen van de laatste onderdelen in de
applicatie. Na de testfase start de fase van het uitrollen. In deze fase worden de
aanpassingen in eerste instantie omgezet van de ontwikkelomgeving naar onze test- en
acceptatieomgeving. Dit om de kwaliteit te waarborgen en stabiliteit te monitoren.
Het project vraagt ook in de komende maanden een groot deel van de capaciteit van onze
ontwikkelafdeling.

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

Nieuw inlogscherm Visma Verzuim per dinsdagavond 6 juli 2021
Graag willen wij je informeren over een wijziging in de look-and-feel van Visma Verzuim VZS
(VerzuimSignaal). Per dinsdag 6 juli 2021 wijzigt het inlogscherm van Visma Verzuim VZS. Je
kunt gewoon op dezelfde manier inloggen. Aan de applicatie zelf zal dan ook niks
veranderen. Hieronder vind je het nieuwe inlogscherm.

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.

Daarnaast vind je hier een artikel dat je met je eigen klanten kunt delen, zodat ook zij op de
hoogte zijn van deze verandering. Bekijk het artikel
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Signalering

Signaal bij nieuwe hersteldmelding wordt niet verstuurd bij reden 'Overleden'
(VSA-282)

Het signaal ‘Melding bij nieuwe hersteldmelding’ werd eveneens verstuurd wanneer
wanneer bij de hersteldmelding de reden ‘Overleden’ was ingevoerd. Door UWV-richtlijnen
moeten we deze reden onderbrengen onder hersteld melden. Dit had echter tot gevolg dat
de leidinggevende ook de melding hersteld ontving, een pijnlijke en niet wenselijke situatie.
Na deze ontwikkeling wordt dit signaal niet meer verstuurd wanneer bij de hersteldmelding
de reden ‘Overleden’ is ingevoerd.

Tag unieke sleutel van werknemer toevoegen aan Signaaltekst (VSA-5686)

Het is nu mogelijk de unieke sleutel van de werknemer uit Visma Verzuim VZS toe te
voegen aan een eigen Signaaltekst. Door gebruik te maken van de zogenaamde
'vervang-tag' [5] is dit mogelijk. De unieke sleutel van de werknemer wordt bij gebruik van
deze ‘tag’ getoond in het signaal. Dit nummer kan gebruikt worden als vervanging van het
personeelsnummer. Door deze toevoeging kun je eenvoudig onderscheid maken tussen
verschillende werknemers.
Meer informatie hierover is te vinden op onze help-pagina:
https://help.verzuimsignaal.nl/applicatieinstellingen/lijst-in-te-stellen-signalen. Een
voorbeeld van deze melding vind je bij ‘Verzuim - Aangemaakte eigen documenten’.

Visma Verzuim nu zichtbaar in de standaard signaalteksten (VSA-5893)

De standaard signaalteksten waarin de naam ‘VerzuimSignaal’ werd gehanteerd is
vervangen door ‘Visma Verzuim’.

Taken

Taken kunnen worden uitgeklapt wanneer er op de regel wordt geklikt (VSA-6004)

Subtaken onder een taak worden zichtbaar wanneer op de regel van de hoofdtaak wordt
geklikt. Ook is het zo mogelijk de taak daarna weer in te klappen. Middels het ‘plusje’ naast
de hoofdtaak kan deze eveneens worden uitgeklapt waarna de subtaken worden getoond.
Als gebruiker heb je zo meerdere manieren om taken in- en uit te klappen.

Het hersteldossier wordt afgesloten na het uitvoeren van de laatste taak (VSA-6014)

In het hersteldossier werd de vraag of je het dossier wil sluiten niet altijd gesteld. Wanneer
je de laatste taak uit een hersteldossier uitvoert, krijg je nu de vraag of je het dossier wilt
sluiten. Na akkoord krijg je als gebruiker nu een invoervenster met de datum om het
dossier te sluiten.
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Notities onder leestaken niet meer te bewerken i.c.m. permissie ‘VER_3.15 - Notities
toevoegen/bewerken bij leestaken’ (VSA-5707)

Wanneer permissie ‘VER_3.15 - Notities toevoegen/bewerken bij leestaken’ uit stond, was
het nog altijd mogelijk om notities te bewerken en op te slaan.
Bij een notitie die onder een leestaak is geplaatst, is deze vanaf nu niet meer te bewerken
of op te slaan. Verder is vanuit het takenoverzicht en het dossier van de werknemer het
niet meer mogelijk deze notitie in te zien. De inhoud van de notitie is nog wel in te zien aan
de rechterzijde, via het openen van notities die wel mogen worden bewerkt of worden
opgeslagen.
Deze functionaliteit is nu gelijk aan die wordt gebruikt voor permissie ‘VER_3.14 -
Documenten toevoegen/bewerken bij leestaken’, maar dan voor notities.

Overige ontwikkelingen

Wijzigingen in Mijn account vereist het invoeren van je wachtwoord (VSA-5252)

Wij vinden security ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij een wijziging doorgevoerd
aan het ‘Mijn account’ deel van de applicatie. Wanneer je als gebruiker in ‘Mijn account’
wijzigingen aanbrengt, dien je hier je wachtwoord in te voeren. Pas dan worden de
wijzigingen opgeslagen.
Deze ontwikkelingen hebben we doorgevoerd om er zeker van te zijn dat jij als gebruiker
deze wijzigingen opslaat. Zo is Visma Verzuim weer een stapje veiliger geworden. Deze
ontwikkeling is vervroegd naar de productie-omgeving gebracht op 19 mei.

Bijlagen in het klembord worden correct geplaatst (VSA-5967)

Wanneer er bij meerdere notities werd gekozen voor ‘Opslaan en terugkoppeling e-mailen’
en vervolgens ‘Naar klembord en sluiten’, was er de mogelijkheid dat toegevoegde bijlagen
werden verwisseld. Met deze ontwikkeling is dat probleem verholpen. Gezien het belang
van een correcte werking is deze ontwikkeling vervroegd naar de productie-omgeving
gebracht op 19 mei.

De documenten van rapporten in het dossier van de werkgever worden opgeslagen
en kunnen worden geopend (VSA-5977; VSA-6000)

In het dossier op werkgeversniveau worden rapporten opgeslagen en zijn daardoor te
openen voor jou, als gebruiker. Deze functionaliteit is ook werkend voor automatisch
aangemaakte rapporten op werkgeversniveau.

Het aantal e-mails die kunnen worden verstuurd is gelimiteerd (VSA-5815)

Het was mogelijk om in de functionaliteit van het ‘Postvak In’ e-mails uit te sturen naar veel
e-mailadressen tegelijkertijd. Dit kan heel handig zijn, maar brengt ook risico’s met zich
mee. Daarom is er vanuit een security-oogpunt voor gekozen om het aantal toe te voegen
e-mailadressen te limiteren. Voor zowel het veld ‘Aan’, ‘Cc’ als ‘Bcc’ kunnen er maximaal 25
e-mailadressen worden ingevuld.
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4. Visma Verzuim Manager

Woensdag 19 mei is er een nieuwe versie van de Visma Verzuim Manager app gereleased
in de Apple app store en de Google Play store. In deze versie zijn een aantal grote
ontwikkelingen aan de app toegevoegd:

Het kunnen inzien van notities die zijn opgeslagen in een verzuimdossier (VSB-6125).

Binnen de manager app kunnen nu notities bekeken worden die horen bij een zieke
medewerker. Dit stelt de gebruiker van de app in staat om notities niet alleen te openen
binnen Visma Verzuim, maar ook vanuit Visma Verzuim Manager. Een snelle manier om
even snel notities na te kijken op de werkvloer.

Het kunnen toevoegen van notities aan een openstaand verzuimdossier (VSB-1186).

Buiten het kunnen inzien van notities in een dossier kunnen er vanuit de app nu ook
notities worden toegevoegd. Een handige functionaliteit die zorgt dat een leidinggevende
bijvoorbeeld even snel kan verwerken wat hij besproken heeft met een zieke medewerker.

Bij het toevoegen van een notitie wordt de gebruiker er op geattendeerd dat er geen
medische termen gebruikt mogen worden (VSB-6123).

Zoals je gewend bent vanuit Visma Verzuim, kunnen ook in de app geen medische termen
gebruikt worden in de notities. Hierdoor voorkom je dat je medische gegevens vastlegt.

Bij het aanmaken van een notitie wordt de gebruiker erop gewezen welke rollen de
notitie in kunnen zien (VSB-6123).

Het kunnen toevoegen van notities is natuurlijk mooi. Echter binnen Visma Verzuim is ook
duidelijk wie deze notitie kan inzien. Dit wordt ook in de app ondersteund. Wanneer er een
notitie wordt toegevoegd,  wordt de gebruiker gewezen op welke gebruikers inzicht krijgen
tot deze notitie.

Bij het ziek- en betermelden wordt nu rekening gehouden met dezelfde datum
validaties als in Visma Verzuim VZS.  (VSB-6132)

Binnen Visma Verzuim wordt er rekening gehouden met verschillende factoren bij het ziek-
en betermelden. Bij Visma Verzuim Manager was dit tot nu toe niet het geval. Na deze
release zijn de volgende validaties ook toegevoegd aan Visma Verzuim Manager:

● Een ziekmelding mag niet worden ingevoerd voor de datum laatste
hersteldmelding, maar wel op dezelfde datum.

● Hersteld melden mag maximaal 6 maanden in de toekomst.
● De hersteldmelding mag niet voor of op de datum van de ziekmelding liggen.
● De hersteldmelding mag niet voor of op de datum van de laatste gedeeltelijk

hersteldmelding liggen.
● Er wordt geen rekening gehouden met de melding coulance.
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5. SIVI
De SIVI release vindt plaats op dinsdag 8 juni 2021. Deze release bevat de volgende
ontwikkelingen.

SIVI documenten import verwerkt document titel (VSB-6203)

De SIVI documenten import slaat, bij het verwerken van een bericht, de bestandsnaam op
in Visma Verzuim VZS als omschrijving van het document (er is maar één veld in VZS)..
Vanaf nu is het mogelijk om vanuit SIVI optioneel een documentomschrijving mee te
gevenin het veld <SrtDocumentOms>.
Als dit veld aangeleverd wordt, wordt deze waarde verwerkt als documentnaam in Visma
Verzuim VZS. Wanneer dit veld niet meekomt in de aanlevering blijft de bestandsnaam in
gebruik.

Werknemer en verzuimmelding moeten overeenkomen bij documenten import
(VSB-6505)

Nadat de SIVI documenten koppeling een werknemer heeft gevonden, wordt het
verzuimdossier opgezocht, waarop het document geplaatst gaat worden.
Er wordt gecontroleerd of de gevonden verzuimmelding hoort bij de gevonden werknemer.
Wanneer deze niet matcht wordt het bericht niet verwerkt. Deze uitval zal volgens de
standaard SIVI manier verwerkt worden.

Release VS.2.101.00 |  01-06-2021  |  Pagina 8/9



6. Tip van de maand
Groepsindeling

In Visma Verzuim VZS kun je gebruik maken van groepen op basis van verschillende criteria.
Zo kun je bijvoorbeeld als arbodienst bedrijven groeperen. Ook als werkgever kun je
groepen maken op bijvoorbeeld functieniveau of risicoprofiel.

Groepen zorgen niet alleen voor overzicht maar je kunt er ook autorisaties op toepassen.
Daarnaast kun je ook rapporteren op groepen en statistieken maken.

Instructie voor het aanmaken van een groepsindeling

Het maken van een groep doe je vanuit de applicatie instellingen. Bij het onderdeel
Groepsbeheer kun je groepen aanmaken. Het aantal groepen dat je kunt maken is
onbeperkt. Bekijk op onze helppagina het volledige stappenplan.
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