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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 juli 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 bezig met de laatste tests in de applicatie op onze onze test- en
acceptatieomgeving. We kunnen binnenkort dan ook beginnen met het uitrollen naar
productie. We doen dit gefaseerd om de kwaliteit te waarborgen en stabiliteit te
monitoren.

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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Verplichte accountvalidatie vanaf dinsdag 3 augustus 2021 (VSA-6038)
Het valideren van je account wordt verplicht gesteld voor alle rollen in Visma Verzuim VZS.
Vanaf de release van dinsdag 3 augustus 2021 betekent dit dat gebruikers die dit nog niet
hebben ingesteld, geforceerd worden dit in te stellen na het inloggen. Ter voorbereiding
hierop is vanaf deze release de accountvalidatie per rol niet meer aan of uit te zetten.

Overige ontwikkelingen

Alle notitiesoorten zijn op te slaan voor gebruikers (VSA-6008; VSA-6105)

Voor gebruikers is het nu mogelijk om alle notities, ongeacht het soort notitie, op te slaan.
Sommige gebruikers hebben problemen ervaren bij het opslaan van een bepaalde soort.
Per dinsdag 1 juni j.l. is dit probleem verholpen.

100% herstelmeldingen correct getoond in rapport ‘Meldingen per dag’ (VSA-5550)

In sommige gevallen werden 100% herstelmeldingen in het rapport ‘Meldingen per dag’
dubbel weergegeven. Middels een aanpassing is dat nu niet meer mogelijk en worden de
cijfers in dit rapport correct weergegeven.

Bij inloggen via SSO wordt in 'Mijn account' niet om het wachtwoord gevraagd
(VSA-6174)

In onze laatste release is toegevoegd, dat bij wijzigingen in “Mijn account” het wachtwoord
opgevoerd moet worden ter bevestiging. Dit was niet de meest werkbare situatie voor
gebruikers van Single Sign On. Voor deze gebruikers is dit ook niet nodig en zal het
wachtwoord niet gevraagd worden.

Buitenlandse postcode in verpleegadres kan worden opgeslagen (VSA-125)

Wanneer er een buitenlands verpleegadres moet worden opgegeven, was dit niet mogelijk
door de Nederlandse postcodecheck. Er moest een Nederlandse postcode worden
opgegeven om de ziekmelding te kunnen opslaan. Met deze ontwikkeling wordt de
postcodecheck niet uitgevoerd wanneer een ander land dan Nederland wordt gekozen.
Hiermee maken we het nu ook mogelijk om buitenlandse verpleegadressen op te slaan in
Visma Verzuim VZS.

Herstelmelding met reden 'Overige reden' zichtbaar onder tabblad ‘Protocollen’
(VSA-6190)

Wanneer een herstelmelding wordt gedaan met de reden ‘Overige reden’ wordt deze
getoond op werknemersniveau. Wanneer de ziekmelding en herstelmelding op dezelfde
datum liggen, werd eerst de herstelmelding niet opgeslagen. Deze was ook niet zichtbaar in
de applicatie. Met deze ontwikkeling is dit opgelost en wordt de herstelmelding correct
weergegeven.

UWV-formulier 'Aanvraag WAZO-uitkering' up-to-date (VSA-5767)

De meest recente versie van het UWV-formulier 'Aanvraag WAZO-uitkering' is aan de
applicatie Visma Verzuim VZS toegevoegd. Het verschil met de vorige versie betreft de
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toevoeging van het ‘Aanvullend geboorteverlof’ in het gedeelte ‘Gegevens verlof en
dienstverband’.

Medische sjablonen kiezen bij het wijzigen van een protocoltaak (VSA-6188)

In de protocoltaken bleken in sommige gevallen medische sjablonen niet beschikbaar te
zijn voor het koppelen aan deeltaken. Dit was het geval bij het wijzigen van de protocoltaak.
De werking van de selectie is nu gelijk aan het aanmaken van een protocoltaak.

Mobiel telefoonnummer van de werknemer is toegevoegd aan de export van de
agenda (VSA-5820)

In de export van de agenda is een extra kolom toegevoegd waarin het mobiele
telefoonnummer van de werknemer wordt weergegeven. Het veld ‘Telefoonnummer’ werd
reeds weergegeven. Aangezien werknemers vaak hun mobiele telefoonnummer gebruiken
vormt dit een mooie toevoeging aan het overzicht met afspraken.

In het takenoverzicht op werknemersniveau zijn de filteropties altijd zichtbaar
(VSA-6186)

Wanneer er geen taken aanwezig zijn bij “Taken komende week” worden er geen
filteropties gegeven. Op deze manier werken de filteropties uniform. Hiermee is op taken
te filteren, zoals de functionaliteit bedoeld is.

Staafdiagrammen voor duizendtallen correct weergegeven in statistieken (VSA-5457)

In de rapportage ‘Statistieken’ worden staafdiagrammen op de juiste wijze getoond. Voor
duizendtallen werden deze klein getoond in de rapportage. We hebben een aanpassing
doorgevoerd waardoor deze staafdiagrammen beter zichtbaar en minder klein zijn.
Hierdoor wordt een staafdiagram altijd op de juiste grootte getoond.

Sessietijd voor alle gebruikers op 2 uur ingesteld (VSA-5609)

Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om de sessietijd voor alle gebruikers op 2 uur in te
stellen. Dat betekent dat je als gebruiker na 2 uur inactiviteit in Visma Verzuim VZS
automatisch wordt uitgelogd.
De functionaliteit 'Sessietijd beheren' onder applicatie-instellingen is dan ook uit de
applicatie verwijderd en deze kan dus niet meer worden ingesteld.

E-mails

Bijlage wordt bij het doorsturen van een e-mail toegevoegd (VSA-6185)

Wanneer vanuit Visma Verzuim VZS een e-mail wordt doorgestuurd, wordt hier de bijlage
standaard aan toegevoegd.

Bijlagen die worden toegevoegd door ‘slepen’ worden getoond in het e-mailbericht
(VSA-6051)

Wanneer bijlagen worden toegevoegd door middel van slepen in een e-mail in Visma
Verzuim VSZ, zijn deze bijlagen in de e-mail zichtbaar. Op werknemersniveau bleek dat de
bijlagen niet zichtbaar waren tijdens het aanmaken van de e-mail. Wel werden de bijlagen
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in de e-mails meegestuurd. Middels deze ontwikkeling worden bijlagen weer te allen tijde
getoond in de e-mail indien deze aanwezig zijn.

Visma Verzuim Werknemer

Inloggen in Visma Verzuim Werknemer weer mogelijk (VSA-6178)

Wanneer door de gebruiker werd ingelogd in Visma Verzuim Werknemer werd de
applicatie niet automatisch geopend. De gebruiker bleef hangen op het inlogscherm.  Op
donderdag 17 juni j.l. hebben we deze vervelende situatie voor werknemers  weten op te
lossen.

WIA-module

Velden ‘Hoogte LGU 75%’ en ‘Hoogte LGU 70%’ worden in een wijziging automatisch
overgenomen van de initiële beschikking (VSA-6034)

In de WIA-module is er voor de uitkering ‘LGU’ een wijziging aangebracht in de velden
‘Hoogte LGU 75% vanaf’ en ‘Hoogte LGU 70% vanaf’. De waarde van deze velden worden in
een wijzigingsbeschikking overgenomen van de initiële beschikking. Dit aangezien er bij
een wijziging de uitkering niet opnieuw start. Deze waarden horen dus bij zowel de initiële
beschikking als de wijziging hierop. Een aanpassing in deze velden wordt daarnaast correct
opgeslagen.

ERD toerekening zichtbaar op tabblad ‘WIA’ op werknemersniveau (VSA-5215)

Op werknemersniveau is nu zichtbaar dat er in de beschikking is gekozen voor
‘Toerekening ERD’. Op tabblad ‘WIA’ is dit toegevoegd aan het type beoordeling. Wanneer
‘Toerekening ERD’ op ‘Ja’ staat, wordt dit weergegeven achter het type beoordeling. Staat
‘Toerekening ERD’ op ‘Nee’, dan wordt dit in het tabblad ‘WIA’ niet weergegeven.

WIA-overzicht toont correcte ingangsdatum WIA-periode (VSA-6179)

In het WIA-overzicht wordt de juiste datum weergegeven onder de kolom ‘Ingangsdatum
WIA-periode’. Deze wordt overgenomen uit het veld ‘1e ingangsdatum WIA-periode’ in de
WIA-wizard.
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4. SIVI
De SIVI release vindt plaats op dinsdag 13 juli 2021. Deze release bevat de volgende
ontwikkelingen.

SIVI Log berichten in support tool (VSB-6679)
Wegens eenaanpassing aan ons logging systeem waren er tijdelijk geen logfiles
beschikbaar in de SIVI support-omgeving. Dit is inmiddels verholpen. De logbestanden zijn
nu als vanouds weer beschikbaar.

Bepaling bedrijf voor de werkgever tag in de documenten export (VSB-6698)
Bij de SIVI documenten export kan nu middels een setting het bedrijf, waar de werknemer
werk, meegestuurd wordent. Dit kan door deze bijvoorbeeld uit de koppeling configuratie
te halen.

Verwerking SIVI subdienstverbanden (VSB-6732 )
Door het ontbreken van een controle in de SIVI verwerking, die wel in Visma Verzuim VZS
aanwezig was, was het mogelijk om subdienstverbanden aan te maken met dezelfde
startdatum als een hoofddienstverband. Dit zorgde ervoor dat de koppeling tussen een
hoofd- en subdienstverband niet goed ging. Dit is hersteld, het is nu niet meer mogelijk om
een subdienstverband op te voeren met dezelfde startdatum als het hoofddienstverband.

Werknemer en verzuim import verwerken 0 uren contract (VSB-6671)
Het was niet mogelijk om 0 uren contracten aan te leveren via SIVI. In plaats van een 0 uren
contract werd hier gewerkt met de normuren. De wijziging houdt in dat er wordt gekeken
naar de berekening van de deeltijdfactor over de normuren. Dit zorgt ervoordat 0 uren
contracten nu wel ondersteund worden.

Dienstverband met startdatum voor 1970 worden goed verwerkt (VSB-6673)
Wij hebben geconstateerd dat dienstverbanden met een startdatum voor 1970 niet goed
verwerkt worden door de SIVI koppeling. Dit probleem is verholpen, ook alle
dienstverbanden met een startdatum voor 1970 worden nu correct verwerkt.

Release VS.2.102.00 |  06-07-2021  |  Pagina 9/10



5. 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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