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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 3 mei 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 release notes 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.
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2. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS
Visma Verzuim VZS

Filtering in bewaartermijnen uitgebreid voor herstelreden 'Ziek uit dienst' (VV-211)

Aangezien het UWV achter loopt met de beoordeling van beschikkingen, worden
werknemers nu onterecht opgeschoond door de functionaliteit voor bewaartermijnen. Dit
speelt met name bij werknemers die 'Ziek uit dienst' zijn gemeld.
Om hier beter inzicht in te  krijgen, is de filtering in de functionaliteit voor bewaartermijnen
uitgebreid. De volgende filteropties zijn toegevoegd:

● Dossiers excl. ziek uit dienst zonder beschikking
● Dossiers ziek uit dienst zonder beschikking
● Dossiers ziek uit dienst met beschikking
● Alle dossiers

Door deze extra filteropties kan je als gebruiker eenvoudiger dossiers opschonen die
hiervoor ook daadwerkelijk bedoeld zijn. Met name de optie ‘Dossiers ziek uit dienst zonder
beschikking’ helpt om de selectie van deze dossiers te behouden, zodat ze niet te vroeg
worden opgeschoond.

Correcte melding wordt verstuurd naar het UWV in geval van werknemers met
status WSW (VV-53)

Volgens het UWV zijn er 4 situaties waarin een no-riskpolis langer dan 5 jaar geldt. Eén van
die gevallen betreft een werknemer met status WSW. In dat geval heeft de werknemer
recht op een uitkering. Vanuit Visma Verzuim VZS wordt nu het juiste bericht verstuurd
naar het UWV.

Rapportages uitgebreid met het rapport ‘Contactpersonen’ (VV-131)

Het rapport ‘Contactpersonen’ is toegevoegd aan ‘Rapporten’ onder ‘Rapportages’. De
verschillende contactpersonen die aan een werkgever zijn verbonden, kunnen nu in een
rapport worden weergegeven. De contactpersonen worden per werkgever getoond.
In dit rapport worden alle geregistreerde contactpersoongegevens  weergegeven.
Uiteraard is deze rapportage ook te exporteren in de bekende formaten.
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Activeren rapport
Onder ‘Applicatie instellingen - Rollen’ is deze functionaliteit aan te zetten onder permissie
15.19. Dit is beschikbaar voor de rollen ‘Functioneel beheerder Arbodienst’, ‘Functioneel
beheerder Verzekeraar’, ‘Functioneel beheerder Werkgever’, ‘HR Manager’,
‘Taakgedelegeerde met uitbestede HR bevoegdheid’.
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Visma Verzuim Manager

Push notificaties beschikbaar voor Visma Verzuim Manager (VV-253)

Vanaf de nieuwste versie van Visma Verzuim Manager, de mobiele app van Visma Verzuim,
zijn nu push notificaties beschikbaar. Wanneer je als gebruiker openstaande taken hebt,
krijg je als gebruiker van Visma Verzuim Manager een melding. Hiermee word je
geattendeerd dat er nieuwe openstaande taken zijn, zodat deze niet worden vergeten.

Notities in lopende dossiers worden getoond in Visma Verzuim Manager (VV-79)

In sommige gevallen werden notities in lopende dossiers niet getoond in Visma Verzuim
Manager. De melding ‘De notities konden niet ingeladen worden’ werd in de app getoond.
Met deze fix is dit probleem verholpen en kan de leidinggevende altijd de recente notities
zien in de app.
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