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1. Inleiding 
In dit document worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in 
de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt op de avond van woensdag 4 
augustus 2020 doorgevoerd. Vanaf dat moment zijn de nieuwe functionaliteiten 
beschikbaar. Daarnaast vind je in dit document ook een lijst met opgeloste punten. Dit 
document bevat korte beschrijvingen van de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in de 
applicatie. In ons help portaal help.verzuimsignaal.nl worden deze releasenotes ook 
geplaatst en meer informatie indien van toepassing. 
 
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. 
 
VerzuimSignaal 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. 
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2. Ontwikkelingen 
 
 
WIA-module 
De volgende wijzigingen worden doorgevoerd voor de WIA-module: 

- Het WIA-overzicht verhuist naar het tabblad “Dossiers” 
- Het is niet langer mogelijk een beschikking op te voeren met een ingangsdatum na 

de AOW-leeftijd van de werknemer 
- In het WIA-overzicht kunnen opgeslagen filters vanaf nu verwijderd worden 
- In de WIA-wizard worden de overbodige velden “hoogte LGU vanaf “en Einddatum 

uitkering” niet meer getoond in de tab “Berekening” onder subkop “Berekening van 
uw uitkering” 

- Alle velden in de WIA-module kunnen nu vertaald worden 
- In de WIA-rapportage is het totaaloverzicht voor het gehele rapport van helemaal 

onderaan naar helemaal bovenaan het rapport verhuisd 
- In de WIA-rapportage zijn de uitstroomcategoriëen verduidelijkt 
- In de WIA-rapportage is het nu mogelijk alleen een afdeling te selecteren 

De filterknoppen in het WIA-overzicht staan altijd in beeld 
 
 
(aanvullend) Partnerverlof aanvragen 
Het formulier voor het aanvragen voor partnerverlof is uitgebreid met de vraag of het 
wettelijk partnerverlof is opgenomen. De werknemer moet eerst het wettelijk 
geboorteverlof van in totaal maximaal 5 dagen opnemen, voor aanvullend partnerverlof 
mag worden ingezet. 
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3.  Aanpassingen en bugs 

Alle nieuwe toevoeging vanaf nu direct voor alle gebruikers zichtbaar. 
In het verleden kwam het met enige regelmaat voor dat nieuwe wijzigingen of bugfixes in 
Visma Verzuim VZS (VerzuimSignaal) niet direct na de release voor alle gebruikers zichtbaar 
waren, maar dat iedere gebruiker eerst de cache van de browser moest legen.  
We hebben een aanpassing doorgevoerd waardoor dit niet meer nodig is voor toekomstige 
ontwikkelingen in Visma Verzuim VZS (VerzuimSignaal).  

 

Verbetering Rapport facturatie - VSA-4580 
Het Aantallenrapport op basis van facturatie toont weer alle gegevens bij rapporten die na 
31-5 worden uitgedraaid. 

Automatische rapporten - VSA-4601  
Het is weer mogelijk automatische rapporten te beheren. 

Signalen bij nieuwe notitie - VSA-4685 
Vanaf deze release worden bij iedere nieuwe verzuimnotitie die in Visma Verzuim VZS 
(VerzuimSignaal) wordt toegevoegd eventueel ingestelde signalen verzonden, onafhankelijk 
van waar in het verzuimdossier de notitie is toegevoegd.   
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4.BI-tool van I8 vanaf 28 augustus uitsluitend nog 
te gebruiken vanuit Visma Verzuim VZS 
(VerzuimSignaal) 

 
Vanaf 28 augustus 2020 kun je de BI-tool van I8 uitsluitend nog benaderen vanuit de Visma 
Verzuim VZS-applicatie zelf. Dit is noodzakelijk omdat in de BI-tool persoonsgevoelige 
informatie te raadplegen is. Door de BI-tool uitsluitend toegankelijk te maken via Visma 
Verzuim VZS zelf, is gewaarborgd dat de BI-tool altijd beveiligd is door middel van Multi 
Factor Authenticatie (MFA). De gebruiker kan daartoe zelf altijd nog kiezen, afhankelijk van 
de door je eigen organisatie gemaakte keuzes, tussen verificatie via SMS, USB of een 
authenticator app. Het is van belang dat de instellingen in Visma Verzuim VZS juist staan én 
dat er een zogeheten ClickOnce-applicatie wordt geïnstalleerd op je pc, zodat je vanaf 28 
augustus gewoon kan blijven werken met de BI-tool.  
 
In dit document leggen we je stap voor stap uit wat je moet doen om vanaf 28 augustus 
2020 gebruik te kunnen blijven maken van de BI-tool.    
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http://help.verzuimsignaal.nl/downloads/BI%20tool%2028%20augustus%20Instructie.pdf


5.Domeinen 
Vorig jaar zijn we druk bezig geweest met het implementeren van de zogeheten 
Domeinrollen, zodat Visma Verzuim VZS (VerzuimSignaal) en jullie als klant, beter aan 
de AVG-richtlijnen voldoen. Binnenkort zullen de ongekoppelde rollen inactief 
worden. De oproep aan de beheerders om deze rollen dus te vervangen door een 
gekoppelde domeinrol. We gaan dit proces in twee fases uitvoeren, namelijk: 

1. Per 1 oktober 2020 zullen wij alle rollen in Visma Verzuim VZS 
(VerzuimSignaal), die nog niet zijn voorzien van een gekoppelde domeinrol, 
inactief maken. Dit houdt concreet in dat de betreffende rol niet meer 
geselecteerd kan worden bij (nieuwe) gebruikers en wanneer er bestaande 
gebruikers aangepast moeten worden, je verplicht bent een andere rol aan de 
gebruiker toe te kennen. De gebruiker zelf kan nog wel gewoon blijven werken 
met zijn of haar account.  

2. Per 1 november 2020 zullen we alle gebruikers, die in een niet gekoppelde rol 
werken, in het systeem ook geen toegang meer geven tot Visma Verzuim VZS 
(VerzuimSignaal) totdat de gebruikersrol is aangepast door de beheerder, naar 
een rol welke wel gekoppeld is aan een Domeinrol.  

Recentelijk zijn er nog de nodige kleine aanpassingen voor verschillende domeinrollen 
geweest. We adviseren je dan ook om nogmaals naar de gebruikers met een 
ongekoppelde rol te kijken en deze gebruikers rollen zo spoedig mogelijk te voorzien 
van een gekoppelde domeinrol. 
 
Mocht je vragen hebben of hulp nodig hebben? Neem gerust contact op met onze 
supportafdeling. 
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