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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 dinsdag 6 oktober 
2020 doorgevoerd. Vanaf dat moment zijn de nieuwe functionaliteiten beschikbaar. 
Daarnaast vind je in dit document ook een lijst met opgeloste punten en bevat het korte 
beschrijvingen van de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in de applicatie. In ons 
helpportaal help.verzuimsignaal.nl worden deze releasenotes ook geplaatst met 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 Visma Verzuim VZS  
 
Gebruik verouderde browser 

Een gebruiker wordt vanaf nu gewaarschuwd wanneer zij gebruik maken van een 
verouderde browser - VSA-4649; VSA-4456 

Bij het inloggen in Visma Verzuim VZS wordt de versie van de browser gecontroleerd. Bij 
het gebruik van een verouderde browser wordt de gebruiker hierop geattendeerd en 
geadviseerd om een nieuwe versie van de browser te gebruiken. Hierin wordt de gebruiker 
natuurlijk wel begeleid. Let wel; de melding wordt nu wekelijks getoond en is nu in eerste 
instantie nog weg te klikken. Later dit jaar is dit niet meer het geval. Vanaf januari is het ook 
niet meer mogelijk om in te loggen vanuit een verouderde browser.  Lees hier meer 
informatie over het uitfaseren van oudere browsers 
 
 
Visma Verzuim Werknemer 

Notities in Visma Verzuim Werknemer worden niet meer automatisch aangemerkt 
als afgekeurd - VSA-4586 

Wanneer een werknemer voor de eerste keer inlogt in Visma Verzuim Werknemer wordt er 
een melding getoond dat een medewerker alle bestaande notities heeft afgekeurd. Deze 
melding verschijnt niet meer.   

Verbetering zichtbaarheid document delen vanuit de agenda - VSA-1757 

De zichtbaarheid van de knop voor het delen van documenten vanuit de agenda met de 
werknemer is verbeterd. 

Kolommen in het werknemersdossier zijn geoptimaliseerd - VSA-4758 

Het overzicht in het werknemersdossier is verbeterd, waardoor de kolommen nu gevuld 
worden getoond, indien het werknemersportaal is geactiveerd.  
 
 
WIA-module 

Loonsanctie opvoeren en tonen bij werknemer en overzichten in de WIA-module - 
VSA-4738; VSA-4739; VSA-4740 

Tot deze release wat het nog niet mogelijk om een loonsanctie door te voeren in de nieuwe 
WIA-module. Vanaf deze release kan dit wel! In het tabblad WIA is de keuze voor 
loonsanctie beschikbaar gesteld.  Wanneer deze geselecteerd wordt, kan via de WIA-wizard 
de einddatum en reden van de loonsanctie worden opgevoerd. Na opvoeren wordt zowel 
in het WIA-overzicht als op werknemer-niveau de loonsanctie nu getoond. Neem je de 
WIA-module niet af, dan verandert er niets. 
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https://verzuimsignaal.com/oude-internet-browser-worden-uitgefaseerd/
https://verzuimsignaal.com/oude-internet-browser-worden-uitgefaseerd/


Opslaan filter meer intuïtief VSA-4709 

Wanneer je nu zoekt vanuit een opgeslagen filter hoef je niet meer een nieuwe zoekactie 
uit te voeren wanneer je een filterwaarde aanpast. Bij het aanpassen worden de 
zoekresultaten gelijk geupdate op basis van het aangepast filter. 
 
 
Rapportages 

Het personeelsnummer is opgenomen in het rapport Verzuim Matrix - VSA-4285 

Het personeelsnummer kan nu worden getoond in het rapport Verzuim Matrix. De optie 
om deze te tonen is beschikbaar onder ‘Rapportopties’. 

Partnerverlof in de UWV-koppeling onder UWV-meldingen - VSA-4750 

In het overzicht van UWV-meldingen wordt partnerverlof weergegeven als adoptieverlof.  
Deze meldingen worden nu goed weergegeven in de rapportage.  

De inhoud in de export van het het rapport Verzuim Matrix wordt getoond - VSA-4857 

Bij exporteren van het rapport Verzuim Matrix naar Excel werd er geen inhoud getoond. 
Met deze ontwikkeling is dit hersteld. 
 
Het rapport ‘Aantallen - Op basis van Facturatie’ kan geëxporteerd worden - VSA-4516 
Wanneer het rapport ‘Aantallen - Op basis van Facturatie’ wordt gekozen, is het vanaf nu 
mogelijk om deze te exporteren. 
 
Rapport ‘Schadelast’ naar Excel en PDF bevat alle gegevens - VSA-4821 
Bij het exporteren van het rapport ‘Schadelast’ naar Excel en PDF werd voorheen slechts 
één pagina met alleen de rapportgegevens getoond. De export bevat nu alle gegevens in 
plaats van alleen de eerste pagina.   

Uitgevoerde taken onder rapportages, performance optimalisatie - VSLC-284 

Wanneer er onder het tabblad “Rapportages - Management” het overzicht uitgevoerde 
taken geselecteerd werd, was er sprake van performance problemen. Dit is hersteld, het 
overzicht is vanaf nu weer te openen. 
 
 
Koppelingen 
 
Professional Planner - VSA-4702 
We hebben voor de eerste keer een koppeling gerealiseerd met Professional Planner. 
Vanaf heden wordt deze koppeling ondersteund.   
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3.  Bugs Visma Verzuim VZS 
De foutmelding bij het versturen van geboorteverlof via de UWV-koppeling is 
opgelost. VSA-4801 

Bij het versturen van het bericht geboorteverlof via de UWV-koppeling werd er een 
foutmelding teruggekoppeld vanuit het UWV. Dit is opgelost en de melding wordt nu 
correct verwerkt. 

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) wordt weer volledig geëxporteerd - VSA-369 

Bij de export van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) wordt deze nu in zijn geheel 
weergegeven. 

Voorkeursprotocollen doorvoeren naar onderliggende bedrijven bij een holding - 
VSA-4736 

Bij het doorvoeren van voorkeursprotocollen bij alle bedrijven, onder applicatie 
instellingen, werd een foutmelding gegeven. Dit is hersteld, de functionaliteit functioneert 
nu naar behoren.  
 
Foutmelding bij het definitief maken van het Plan van Aanpak is opgelost - VSA-4391 
Bij het definitief maken of het genereren van een PDF van het Plan van Aanpak werd een 
foutmelding gegeven. Dit is opgelost. 
 
Tijd schrijven bij subtaken loopt niet meer vast - VSA-4671 
In het scherm ‘Tijdsregistratie’, nadat een subtaak is uitgevoerd, bleef de pagina laden. De 
subtaken werden wel als uitgevoerd gemarkeerd. Het vastlopen is met deze ontwikkeling 
opgelost. 
 
Correctie van een foutmelding bij het wijzigen van een beschikking - VSA-4621 
Bij het wijzigen van een beschikking bij een werknemer werd een foutmelding getoond. Dit 
is nu opgelost.    
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4. SIVI 
Het filteren op groepen is mogelijk voor SIVI export koppelingen - VSA-4858 
Het is nu mogelijk voor SIVI export-koppelingen om te filteren op groepen binnen Visma 
Verzuim VZS. 
 
Meldingsdatum verzuim in SIVI-import en export toegevoegd 
De meldingsdatum van een verzuimmelding bij de werkgever is toegevoegd aan het 
verzuimbericht in de SIVI- import en export. SIVI-koppelingen verwerken deze data nu ook 
in het dossier in Visma Verzuim. 
 
 
Inschieten vol herstel vóór een deel herstel is mogelijk via Visma Verzuimen SIVI 
VSB-5498 
Het was mogelijk om via de SIVI-koppeling en vanuit Visma Verzuim een volledige 
hersteldmelding, met een eerdere datum, te verwerken dan een deelherstel 
herstelmelding in hetzelfde verzuimdossier. Dit levert fouten op in dossiers en niet volledig 
afgemeld dossiers waar dit wel zou moeten.. SIVI geeft hierop een een duidelijke 
foutmelding en het bericht valt uit.  
 
 
Buitenlandse adressen vallen uit op de landcode (SIVI werknemer ingaand) VSB-5520 
Door het ontbreken van de landcodes in een aantal Visma Verzuim VZS-databases was het 
niet mogelijk om werknemers met adressen in België  te verwerken via de SIVI-koppeling. 
Dit is nu opgelost. 
 
 
SIVI verzuim import verwerkt 100% ziek weer correct VSB-5364 
De SIVI verzuim import kon niet omgaan met het scenario dat een werknemer na een 
deelherstel weer 100% ziek gemeld werd. Dit nu opgelost. 
 
 
Koppelingscode werkt weer naar behoren in SIVI-import VSB-5452 
De SIVI organisatie-import werkt weer naar behoren. Bedrijven worden niet meer dubbel in de 
database geplaatst, wat voorheen kon gebeuren bij hele specifieke gevallen. 
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