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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-4457; VSB-5568 

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 ook op de inlogpagina getoond. De 
melding wordt bij inloggen in Visma Verzuim VZS steeds opnieuw weergegeven. 
Deze is nu 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 
 
Performance 

Verwijderen van facturatiegegevens - VSA-4443 

Met het verwijderen van facturatiegegevens wordt de algehele performance 
verbeterd. 
Dit heeft echter wel enige gevolgen. Wanneer het rapport ‘Aantallen - Op basis van 
facturatie’ wordt gedraaid met een peildatum ouder dan 12 maanden, worden hierbij 
alleen de aantallen van de 1e van die betreffende maand getoond.  

Wanneer gebruikers niet aan een domeinrol zijn gekoppeld, kunnen deze gebruikers 
niet meer inloggen - VSLC-313 

Met het doorvoeren van domeinrollen in Visma Verzuim VZS voldoen we beter aan de 
AVG-richtlijnen. Met deze ontwikkeling kunnen gebruikers die niet aan een eigen 
domeinrol zijn gekoppeld, niet meer inloggen. Mochten er andere afspraken zijn 
gemaakt rondom domeinrollen, blijven die van toepassing. Dit zal in de tweede week 
van november uitgevoerd worden. 
 
Visma Verzuim Werknemer 

Tijdlijn van het dossier downloaden vanuit het portaal - VSA-4360 

Werknemers kunnen in Visma Verzuim Werknemer de tijdlijn van hun eigen dossier 
terugzien. Vanaf deze release is het ook mogelijk om als werknemer vanuit het portaal de 
tijdlijn van je dossier in PDF-formaat te downloaden. Dit is vooralsnog zonder documenten. 
 
WIA-module 

WIA-wizard: waarde ERD-toerekening blijft behouden - VSA-4879 

Wanneer in de wizard van de WIA-module werd gekozen voor ERD-toerekening werd 
deze later in de wizard teruggezet. Hierdoor werd een verkeerd protocol ingeschoten. 
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De waarde die wordt opgegeven blijft nu behouden, waardoor dit probleem zich niet 
meer voordoet. 

Extra velden toegevoegd aan het WIA-overzicht - VSA-4777 

Binnen het WIA-overzicht zijn een drietal extra kolommen ter beschikking gesteld. 
Het betreft specifiek waardes uit de beschikking. Het gaat hierbij om de kolommen 
'Premie toerekening', 'Verzekeraar' en 'No-Risk'. Alle functionaliteiten voor kolommen 
zijn beschikbaar gesteld voor de nieuwe kolommen, zoals bijvoorbeeld sorteren. 
Tevens komen deze kolommen nu ook mee in de export van het WIA-overzicht. 
 
Rapportages 

Verbeteringen in het autorisatierapport - VSA-280; VSA-4822; VSA-4889 

Door een aanpassing in het genereren van het autorisatierapport is de performance van 
dit rapport sterk verbeterd. Het rapport bleef verder in de wachtrij staan en de applicatie 
liep vast bij het inzien van het rapport. Ook is er een verbetering doorgevoerd in de 
Excel-export, waardoor deze nu meer data aankan. Deze export zorgt hierdoor niet meer 
voor vertragingen en loopt ook niet meer vast. 

Rapport ‘Meldingen per dag’: werknemers uit dienst kunnen nu worden getoond - 
VSA-309 

Op veler verzoek is de mogelijkheid toegevoegd om ook de ziekmeldingen van 
medewerkers die reeds uit dienst zijn te tonen in het rapport “Meldingen per dag. Het 
is aan de gebruiker zelf of hij deze gegevens wel of niet in het rapport wil opnemen. 
Onder de rapport-opties is in te stellen of deze werknemers in het rapport moeten 
worden opgenomen. 
 
Koppelingen 

WAZO-meldingen worden niet meer herhaaldelijk aangeboden - VSA-4988  

WAZO-meldingen werden in sommige gevallen herhaaldelijk aangeboden aan het UWV, 
wanneer er sprake was van het doorgeven van gegevens via een verzuimkoppeling. Dit is 
nu opgelost.   
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3.  Bugs Visma Verzuim VZS 
Bewaartermijnen lopen niet meer vast bij grote aantallen dossiers - VSA-4562 

In sommige gevallen liep Visma Verzuim VZS vast bij de functionaliteit om dossiers te 
verwijderen. Dit had te maken met de grootte van dossiers in combinatie met het aantal te 
verwijderen dossiers/werknemers. In deze ontwikkeling wordt de gebruiker erop 
geattendeerd wanneer het aantal te verwijderen dossiers te groot is. Er wordt dan de 
mogelijkheid geboden een lager aantal werknemers te selecteren. Hiermee wordt het 
vastlopen van Visma Verzuim VZS voorkomen. 

Het veld ‘Type contactpersoon’ wordt correct gevuld - VSA-4670 

Onder de gegevens van de werkgever werd het veld ‘Type contactpersoon’ gevuld met de 
waarde van een ander veld. Dit is hersteld, waardoor nu de juiste gegevens worden 
getoond. 
 
Rolpermissiess beschikkingen werken nu onafhankelijk van elkaar - VSA-175  
De permissies om een beschikking toe te voegen en een beschikking te wijzigen waren tot 
deze release aan elkaar gekoppeld. Het was niet mogelijk een nieuwe beschikking op te 
slaan of een bestaande beschikking te wijzigen wanneer één van beide permissies aan 
stond. Dit is nu opgelost.  
 
Agenda 

Agenda loskoppelen resulteerde in het vastlopen van de applicatie - VSA-4485 

De functionaliteit om een agenda los te koppelen resulteerde in sommige gevallen in het 
vastlopen van Visma Verzuim VZS. Dit is opgelost in deze release. 

De beschikbaarheid in de agenda liep vast bij het toevoegen van een 
werkgever-gebruiker - VSA-4804 

Bij het toevoegen van een werkgever-gebruiker in de beschikbaarheidsfunctie in de agenda 
liep de applicatie in sommige gevallen vast. Dit is met deze ontwikkeling niet meer aan de 
orde. 
 
Export 

Gegevens in de export Excel van UWV-meldingen worden weer bij de juiste 
werknemer weergegeven - VSA-4759 

In de Excel-export van het overzicht UWV-meldingen werden gegevens op de verkeerde rij 
geplaatst. Dit is hersteld. Onder andere de status wordt nu weer bij de juiste werknemer 
getoond.  
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Een selectie van openstaande dossiers wordt weer geëxporteerd naar Excel - 
VSA-4793 

Wanneer er in de functionaliteit van het tonen van openstaande dossiers werd 
gefilterd, werd de Excel-export niet getoond. Dit is in deze ontwikkeling opgelost. 

Bij de export van medische dossiers werden niet altijd alle documenten 
meegenomen - VSA-4794 

Tijdens het exporteren van medische dossiers werden de niet-medische documenten 
in sommige gevallen niet meegenomen. Door middel van deze ontwikkeling is dit 
hersteld. 
 
UWV-formulieren 

Juiste datum wordt weer getoond in UWV-formulier - VSA-4570 

In het UWV-formulier 'Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het 
werk of weer volledig ziek' wordt bij punt 1.4 nu weer automatisch de datum 1e 
ziektedag gevuld i.p.v. de hersteldatum. 

Bijstelling probleemanalyse scrollt niet meer naar boven na bepaald aantal regels  - 
VSA-4752 

Na een bepaald aantal regels tekst in een veld in de Bijstelling probleemanalyse bleek 
de pagina naar boven te scrollen. Dit probleem is nu verholpen. 
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4. SIVI 
Corrigeren van (deel)herstelmeldingen via de SIVI-verzuim import (VSB-5147) 

Vanaf de SIVI-release van november is het mogelijk om (deel) herstelmeldingen te 
corrigeren via de SIVI-verzuimkoppeling. Wij hanteren hiervoor door SIVI beschreven 
events. Dit stelt de gebruiker in staat om deel-herstelmeldingen aan te passen wanneer 
deze eerder bijvoorbeeld foutief zijn ingevoerd door de gebruiker. Hiervoor is dan geen 
handmatige actie meer nodig in Visma Verzuim VZS. 
Daarbij zijn er een aantal aanvullende criteria: 

● Het is niet mogelijk een datum van een deel-herstelmelding te corrigeren in een 
datum die op of voor de voorgaande melding ligt of op of na de opvolgenden 
melding ligt; 

● Het is niet mogelijk een datum van een vol-herstelmelding te corrigeren in een 
datum die op of voor voor de voorafgaande melding ligt; 

● Het is niet mogelijk een datum van een vol-herstelmelding te corrigeren in een 
datum die ervoor zorgt dat een samengesteld verzuimdossier, niet meer 
samengesteld is na de correctie of dat twee lossen opvolgende verzuimdossier door 
de correctie samengesteld worden. 

Verwijderen van deel-herstelmeldingen via SIVI-verzuim import (VSB-5146) 

Vanaf de SIVI-release van november is het mogelijk om deel-herstelmeldingen te 
verwijderen via de SIVI-verzuimkoppeling. Wanneer dus een deel-herstelmelding is 
opgevoerd die achteraf toch niet correct is, kan deze automatisch verwijderd worden 
zonder handmatige acties in Visma Verzuim VZS. Wij hanteren hiervoor door SIVI 
beschreven events. Het verwijderen van de initiële ziekmelding of van een vol hersteld is en 
blijft via de koppeling niet mogelijk. 

Overerven verzuim contract van bovenliggend organisatieonderdeel  (VSB-5312) 

Klanten die gebruik maken van één SIVI-koppeling om meerdere klanten aan te sluiten 
konden tot nu toe slechts één verzuimcontract opnemen in de SIVI-configuratie, wat voor 
alle aangesloten bedrijven ingesteld werd. Vanaf de SIVI-release is het mogelijk om middels 
een setting ervoor te kiezen om het verzuimcontract uit de configuratie te negeren en het 
verzuimcontract over te erven van het bovenliggende organisatie-onderdeel uit de 
organisatiestructuur. 
Als er gekozen wordt om het verzuimcontract over te erven van het bovenliggende bedrijf 
wordt deze bij een update van het bedrijfsonderdeel niet meer bijgewerkt door de 
koppeling. Alleen bij het aanmaken van het bedrijfsonderdeel wordt het contract 
geupdate/aangemaakt. 
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