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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 3 
maart 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. Op 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 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 
 
Opschonen autorisatie van beëindigde gebruikersaccounts  
 
 
Let op!  Onderstaande functionaliteit wordt in een van de komende releases 
opgeleverd en is nog niet beschikbaar in deze release. 
 
Om VerzuimSignaal te kunnen gebruiken, heb je uiteraard een gebruikersaccount 
nodig. Je kunt voor nieuwe gebruikers accounts aanmaken en voor gebruikers die 
vertrekken het account deactiveren.  
 
In ontwikkeling 
Om VerzuimSignaal nog veiliger en sneller te maken, wordt er in de komende releases 
gewerkt aan de autorisaties van beëindigde accounts.   
 
Wat verandert er door deze aanpassing? 
 
De autorisatie-instellingen van een gebruiker worden gewist. De gebruiker zelf wordt 
niet gewist.  
 
Voorbeeld 
Een gebruiker van VerzuimSignaal heeft door vertrek bij het bedrijf of door een 
andere functie geen rechten meer om gebruik te maken van VerzuimSignaal. In dat 
geval vul je de einddatum in bij het account van deze gebruiker. 
 
VerzuimSignaal controleert vervolgens iedere 24 uur of de einddatum van het account 
langer dan een aantal dagen is geleden. Als dat het geval is worden de 
autorisatiegegevens gewist.  
 
Als diezelfde gebruiker later opnieuw geactiveerd moet worden in VerzuimSignaal kun 
je de autorisaties instellen die op zijn of haar nieuwe rol van toepassing zijn. Je loopt 
hierdoor niet het gevaar dat een gebruiker autorisaties krijgt die niet behoren bij zijn 
of haar nieuwe rol. 
 
Kortom, deze nieuwe functionaliteit maakt het gebruik van VerzuimSignaal: 
 

● eenvoudiger omdat je niet zelf de autorisaties hoeft te verwijderen; 
● veiliger omdat een account van een gebruiker dat na 7 dagen opnieuw wordt 

geactiveerd niet per abuis de verkeerde rechten krijgt; 
● sneller omdat ongebruikte autorisaties een negatieve invloed kunnen hebben 

op de performance van VerzuimSignaal. 
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3.Overige ontwikkelingen en verbeteringen 
 
Uitbreiding rol bedrijfsarts in medisch domein 
De rol bedrijfsarts in het medisch domein krijgt vanaf nu de mogelijkheid documenten 
te verwijderen die door de gebruiker zelf zijn aangemaakt. 
 
Standaard taalpakket doorvoeren bij bestaande gebruikers 130955  
Vanaf nu wordt het doorvoeren van een nieuw standaard taalpakket in een omgeving 
ook doorgevoerd bij de bestaande gebruikers.   
 
Vastlopen applicatie bij tijdschrijven bij taken 166575 
Bij gebruik van de browsers Internet Explorer en Edge kon VerzuimSignaal vastlopen 
bij het opslaan van de pop-up om tijd te schrijven op taken. Dit bleek te komen door 
een aanpassing in Internet Explorer en Edge. Dit is opgelost.  
 
Vastlopen applicatie bij opslaan en exporteren van medische documenten 166611 
Bij gebruik van de browsers Internet Explorer en Edge kon VerzuimSignaal vastlopen 
bij het opslaan en/of exporteren van medische documenten. Dit bleek te komen door 
een aanpassing in Internet Explorer en Edge. Dit is opgelost.  
 
E-mail communicatie bij omzetten van preventief dossier naar verzuimdossier 175963 
Bij het omzetten van een preventief dossier naar een verzuimdossier werd alle 
informatie overgezet, behalve e-mailcommunicatie. Vanaf nu wordt ook e-mail 
communicatie omgezet.  
 
Tekst bij exporteren UWV-formulieren 177776 
Bij het exporteren van UWV-formulieren met teksten die verspreid worden over meer 
dan 1 pagina, werd de onderste zin afgesneden en was daardoor niet meer leesbaar.. 
Dit is nu aangepast. 
 
Automatische rapporten worden vanaf nu opgeslagen in bedrijfsdossier 185454 
Automatische rapporten waarbij een schuine streep of ‘slash’ (/) werd gebruikt in de 
naam van het rapport, konden niet goed worden opgeslagen in het bedrijfsdossier 
waardoor ze niet te openen waren. Vanaf nu is het niet meer mogelijk het teken /  te 
gebruiken in de naam van automatische rapporten. Voor een bestaande rapport met 
een het teken / in de naam is het van belang dat de naam wordt aangepast.  
 
Ingangsdatum bij toevoegen dagloon 186120 
Maak je gebruik van daglonen in VerzuimSignaal? Vanaf nu kun je bij het opvoeren van 
een dagloon, ook de ingangsdatum vullen. Dit kon altijd al bij het bewerken van een 
dagloon maar is nu ook mogelijk bij het invoeren. De ingangsdatum is niet verplicht. 
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Automatische rapporten overzicht voor applicatiebeheerders 186123 
Automatische rapporten kunnen alleen door de gebruiker worden gezien die het 
rapport zelf heeft aangemaakt. Dit is niet altijd wenselijk. Daarom is een nieuw 
overzicht gecreëerd voor de applicatiebeheerder, waarin alle automatische rapporten 
die door gebruikers zijn aangemaakt in je omgeving, zichtbaar worden gemaakt. In dit 
overzicht kunnen alle automatische rapporten worden ingezien en verwijderd. Het is 
niet mogelijk om ingestelde rapporten aan te passen als applicatiebeheerder. 
 
Opslaan eigen gebruikersgegevens via “Mijn account” in VerzuimSignaal 187596 
Gebruikers kunnen onder “Mijn account” in hun VerzuimSignaal-omgeving zelf 
bepaalde informatie aanpassen en opslaan. Dit gaf soms een foutmelding, dit is 
verholpen zodat gebruikers weer meer zelfredzaam zijn. 
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Telling aantal werkgevergebruikers in overzicht 187784 
Het aantal gebruikers dat getoond wordt op in het scherm met bedrijven bij 
werkgevergebruikers, klopte niet in alle gevallen. Er zat een fout in de telling. Deze 
fout is opgelost, waardoor het aantal gebruikers in dit overzicht weer klopt met het 
werkelijke aantal gebruikers onder een bedrijf. 
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