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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 7
december 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.

Let op! Release januari 2022

Normaal gesproken worden releases iedere eerste dinsdag van de maand geplaatst. In de
maand januari is dat op de 2e dinsdag van de maand en dat betekent concreet dat de
volgende release wordt geplaatst op 11 januari 2022. De releasenotes worden verstuurd
op donderdag 6 januari 2022.

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
het veilig en het onderhoudbaar houden van onze koppelingen. De afgelopen maand
hebben we de code laten voldoen aan de laatste standaarden.
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3. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Bijlage Ziektewet-beschikking blijft zichtbaar na toevoegen WIA-beschikking
(VSB-7040)

Wanneer een bijlage was toegevoegd bij een initiële beschikking met beoordeling
‘Ziektewet’ (tabblad ‘Beschikking’) verdween deze bijlage na het opslaan. Deze situatie deed
zich voor wanneer op het  WIA-tabblad een nieuwe beschikking was aangemaakt en er
vervolgens voor werd gekozen om de lopende beschikking te sluiten. Wanneer nu een
WIA-beschikking wordt toegevoegd, blijft de bijlage van de originele Ziektewet-beschikking
behouden.

Update inzichtelijkheden bij aanmaken medisch documentsjabloon (VSB-7131)

Voor medische documenten werden in de sjabloongenerator onder ‘Applicatie instellingen’
de verkeerde standaard inzichtelijkheden getoond. Hier stonden de inzichtelijkheden van
een medische notitie in plaats van die van het medische document. Met deze ontwikkeling
worden de correcte inzichtelijkheden getoond voor een medisch document, nl.:

● Document is inzichtelijk en te wijzigen voor andere medische gebruikers.
● Document is NIET inzichtelijk en te wijzigen voor andere geautoriseerden.
● Document is NIET inzichtelijk voor andere geautoriseerden.

Performanceverbeteringen in openstaande taken (VSB-7055)

We hebben performanceverbeteringen doorgevoerd in de functionaliteit van het zoeken in
openstaande taken op holdingniveau. Wanneer in het openstaande takenoverzicht in het
filter een specifieke holding werd geselecteerd, duurde het inladen van de taken lang. Hier
zijn op de achtergrond verbeteringen in doorgevoerd, zodat taken veel sneller worden
geladen.
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SIVI

Overlijdensdatum meesturen in verzuim en werknemerexport op dienstverband-
niveau (VSB-7004)

In de SIVI werknemer en verzuim-export wordt nu het optionele veld "overlijdensdatum" op
dienstverband-niveau ook uitgestuurd als een werknemer overleden gemeld wordt in
Visma Verzuim.
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