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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
14 januari 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.

Release VS.2.084.00 | 14-01-2020 | Pagina 3/8

2. Ontwikkelingen
Exporteren omvangrijke rapporten
De afgelopen periode heeft het exporteren van omvangrijke rapportages in sommige
gevallen problemen opgeleverd. Dit bleek te komen doordat rapporten steeds groter
werden, waardoor het niet meer lukte het rapport te exporteren.
We hebben hier een aantal belangrijke maatregelen genomen waardoor deze
problemen nu zijn opgelost. Dit heeft ook een aantal wijzigingen in VerzuimSignaal
tot gevolg:

Wachtrij
Alle rapporten worden vanaf nu via de ‘Wachtrij’ vervaardigd. Afhankelijk van de
omvang van het rapport wordt het of direct vervaardigd of op een later moment.

Preview scherm
Om het exportproces van rapporten te versnellen is het tonen van een preview
verwijderd uit het proces.
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Exporteren PDF
Het exporteren van een PDF gaat nu als volgt:
1. Klik op Exporteren
2. Kies voor de optie PDF
3. Selecteer de gewenste opties en klik op Exporteren
4. Het proces wordt gestart. Er wordt een voortgangsbalk getoond
5. Er verschijnt een downloadlink voor de PDF
6. Na klikken op de link wordt de PDF gedownload
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3. Performance, beschikbaarheid en veiligheid
Als VerzuimSignaal doen wij er alles aan om jou als klant de best mogelijke performance,
beschikbaarheid en veiligheid te bieden. Om die reden hebben wij in het afgelopen jaar
geïnvesteerd in nieuwe hardware voor onze datacentra, is er een nieuwe database technologie
geïnstalleerd en zijn onze database servers verder geoptimaliseerd. Ook in dit nieuwe jaar
investeren wij weer in veiligheid en verbeterde beschikbaarheid.
Deze werkzaamheden en ander onderhoud voeren wij op de achtergrond uit. Daarbij doen wij
er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat je hier, als gebruiker van VerzuimSignaal, geen
last van ondervindt. Dat lukt echter niet altijd ondanks dat we alles uitgebreid en zorgvuldig
testen voordat we onderdelen op de productieomgeving implementeren.
Zo kan het bijvoorbeeld af en toe voorkomen dat de performance tijdelijk minder is omdat wij
nog bezig zijn met het tunen van de nieuwe databases. Dat is helaas niet te voorkomen omdat
het onmogelijk is om het gedrag van de productieomgeving exact te simuleren.
Wij houden het gedrag van VerzuimSignaal natuurlijk nauwlettend in het oog om eventuele
ongewenste situaties snel te detecteren en te corrigeren. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat
voor de eventuele hinder die u ondervindt.
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4.Overige ontwikkelingen en verbeteringen
Ziekmelding toevoegen/aanpassen beschikbaar voor de rol bedrijfsartsen
Het is nu mogelijk om voor de rol Bedrijfsarts in het medisch domein gebruik te
maken van de optie om ziekmeldingen toe te voegen of aan te passen. Dit kan in de
domeinentool voor de rol Bedrijfsarts worden geactiveerd.
166588: Alle soorten dienstverbanden opnemen in verrichtingenrapport
Alle soorten dienstverbanden kunnen weer worden meegenomen in de rapportage.
166953: Normuren in werknemerexport
Vanaf nu is de volgorde waarop wordt beoordeeld of er normuren zijn gevuld
dienstverband > werknemer > werkgever. Hierdoor worden de normuren in de
werknemerexport vanaf nu altijd op het juiste niveau overgenomen.
170953: UWV formulieren naar het klembord zetten
UWV formulieren die naar het klembord worden gezet en waarin daarna weer wordt
doorgewerkt, werken weer zonder problemen.
171009: Bedrijfsarts-naam in UWV formulier
Als de tag voor de naam van de bedrijfsarts meer dan een keer voorkomt in een UWV
formulier, wordt de naam vanaf nu weer beide keren gevuld. Dat gebeurde niet.
172654: Rapport ‘Meldingen per dag’ sortering op type melding
Het rapport ‘Meldingen per dag’ geeft alle meldingen van hetzelfde type op één
datum gegroepeerd weer. Bijvoorbeeld: alle ziekmeldingen van een dag staan bij
elkaar.
172663: Contactpersonen arbodiensten
Bij het invoeren en muteren van arbodienst contactpersonen werden tussenvoegsels
en adressen niet goed opgeslagen. Dit is aangepast en deze gegevens worden weer
correct verwerkt.
172679: Sjabloontag [WGA_dossier_verantwoordelijke]
In de sjabloongenerator is het mogelijk de WGA dossierverantwoordelijke in te laten
vullen in sjablonen. De volgorde van de naam is nu aangepast naar voornaam,
tussenvoegsels, achternaam (zonder koppelstreepjes).
175859: Bijzondere tekens in UWV formulieren
In de nieuwe UWV formulieren worden teksten met bijzondere tekens vanaf nu goed
verwerkt zonder dat de tekst wordt afgebroken.
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175899: Type contactpersoon in overzicht werkgever
In het overzicht van contactpersonen op werkgeversniveau wordt het type
contactpersoon vanaf nu weer opgenomen in het overzicht.
177764: Inactieve gebruikers niet meer getoond als e-mailcontactpersoon
Bij het verzenden van een e-mail worden contactpersonen getoond die als
mailontvanger kunnen worden geselecteerd. Vanaf nu worden inactieve gebruikers
niet meer getoond als contactpersoon in deze lijst.
180149: Onderwerp in e-mail bij “Melding bij nieuwe gedeeltelijke herstelmelding”
aangepast
In het signaal “Melding bij nieuwe gedeeltelijke herstelmelding” wordt de naam van
de werknemer vanaf nu niet meer in het onderwerp van de e-mail getoond.
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