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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 2
november 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 veel aandacht besteed aan
security. De focus heeft de afgelopen periode gelegen op het veilig en het onderhoudbaar
houden van onze koppelingen.
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3. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Rapport ‘Statistieken’ kan worden gedraaid (VSA-6422)

Het rapport ‘Statistieken’ kon niet worden geopend, aangezien er bij het generen een
foutmelding werd gegeven. Op vrijdag 8 oktober hebben we de fix hiervoor versneld naar
productie gebracht.

Inloggen in Visma Verzuim Werknemer (VSA-6192/VSA-6404)

Het inloggen in Visma Verzuim Werknemer zorgde in sommige gevallen voor problemen.
Na inloggen bleef een witte pagina in beeld waarin de loader bleef draaien. Middels een fix
is dit probleem voor de gebruikers die hier last van hadden, opgelost.
Tegelijkertijd hebben we met deze oplossing het portaal aan de achterkant van meerdere
kleine updates voorzien. Dit zorgt voor meer stabiliteit en snelheid.
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SIVI
Document plaatsen in het HRM dossier als verzuimmelding niet gevonden kan
worden (VSB-7061)
Ook als de ziekmelding niet bestaat of niet gevonden kan worden op basis van de
startdatum van het verzuim, kan de import van de SIVI documenten vanaf nu documenten
in het HRM dossier van een werknemer plaatsen.
Deze functionaliteit staat niet standaard ingeschakeld. Om hier gebruik van te maken moet
de configuratie van de koppeling door een technisch consultant worden aangepast.

Afdeling verplaatsen is weer mogelijk (VSB-6858)
De SIVI organisatie import kon afdelingen niet verplaatsen omdat er binnen een te kleine
scope werd gezocht bij het opzoeken van de afdeling. Daardoor wordt de afdeling niet
gevonden tijdens verplaatsen en volgt een insert i.p.v. een update. Dat resulteerde in een
gedupliceerde afdeling en dus ook een gedupliceerde afdelingscode welke uniek moet zijn.
Dit is opgelost.

Werknemer en verzuim export exporteren privé e-mailadres met verkeerde code
(VSB-7003)
De SIVI werknemer en verzuim export exporteren na de release zowel zakelijke
e-mailadressen als privé e-mailadressen. Voor deze aanpassing werden alle e mailadressen
als zakelijk mailadres geëxporteerd, nu wordt er door middel van een code aangegeven of
het om een zakelijk of een privé e mailadres gaat.
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