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1. Inleiding
In dit document worden de nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in
de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt op de avond van dinsdag 1 maart
2022 doorgevoerd. Vanaf dat moment zijn de nieuwe functionaliteiten beschikbaar. In het
geval er bepaalde ontwikkelingen op een ander moment beschikbaar zijn, wordt dit
specifiek vermeld bij het betreffende punt.

Daarnaast vind je in dit document ook een lijst met opgeloste punten. In ons helpportaal
worden deze releasenotes ook geplaatst met meer informatie indien van toepassing.

Visma Verzuim 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.

Ontwikkelingen waarvoor een aanpassing in een gebruikersrol van belang is.

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.

Let op: de release brengt wijzigingen aan in Visma Verzuim VZS. Daarom is het aan te raden
om je browsergeschiedenis, cookies en cache eenmalig op te schonen, zodat alle vensters
juist getoond worden. In de meeste internetbrowsers kan dit met de sneltoetsen: control,
shift, delete.

Release VS.2.108.00 |  01-03-2022  |  Pagina 3/4

http://help.verzuimsignaal.nl


2. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

CAS-code long-COVID kan worden toegevoegd aan het medisch dossier (VV-159)

Per 05-01-2022 heeft het NCvB een nieuwe CAS-code ingevoerd voor long-COVID: CAS-code
R606. Deze CAS-code bestaat naast R605 voor COVID-19.
CAS-code 'R606 - Long-COVID' is vanaf deze release te selecteren in het  UWV-document
'Medische informatie' en te selecteren als diagnose.

Alle contactpersonen behorend bij de werkgever worden weergegeven (VV-160)

In sommige gevallen werden niet alle contactpersonen behorend bij een werkgever
weergegeven. Dit was het geval in het scherm waar de werkgever kan worden gewijzigd. In
het overzicht van de werkgever waren alle contactpersonen behorend bij deze werkgever
wel zichtbaar. Middels deze ontwikkeling komen de contactpersonen in alle gevallen weer
overeen in het overzichtsscherm van de werkgever en het werkgever wijzigen-scherm.

Taak op basis van ‘Eerste ingangsdatum WIA’ wordt op de correcte dag gestart
(VV-61)

Taken die zijn ingesteld om aan te vangen op basis van ‘Eerste ingangsdatum WIA’ worden
nu ook daadwerkelijk op die dag aangevangen. Voor deze oplossing werd deze
aangevangen op een fictieve datum.

Dossiers correct weergegeven in de openstaande dossiers (VSB-7395)

Openstaande dossiers werden in sommige gevallen dubbel weergegeven. Gezien de impact
van deze bug is de oplossing daarom vervroegd naar productie gebracht op dinsdag 8
februari.

Icoon Visma Verzuim zichtbaar in browser (VV-71)

Het icoon dat zichtbaar is in de browser (“favicon”) is veranderd naar het correcte logo van
Visma Verzuim. Deze is vanaf nu zichtbaar in het tabblad van de browser, naast de titel van
de pagina die je bezoekt. Voorheen stond hier het logo van VerzuimSignaal.
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