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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 5 april
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.
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2. Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Upgrade Visma Verzuim VZS (VV-215)

Afgelopen maand heeft Visma Verzuim VZS een upgrade gehad. Dit betreft een nieuwe en
laatste stap in het groot onderhoud dat vorig jaar reeds is ingezet. Op deze manier houden
we de applicatie up-to-date en veilig. Bovendien zorgt dit voor winst in performance over
vele onderdelen van de applicatie. Rapporten, overzichten en overzichtsschermen laden tot
50% sneller.

Optie gerichte vraagstelling is verwijderd bij vraagstelling bedrijfsarts (VV-173)

Bij de vraagstelling bedrijfsarts bestond de optie ‘Gerichte vraagstelling’. De vraagstelling
kon wel gebruikt worden, maar er kon bij deze optie niets geselecteerd worden. Vanaf deze
release is deze optie dan ook verwijderd uit de applicatie.
Wanneer toch een gerichte vraagstelling nodig is, kan een gerichte vraagstelling
aangemaakt worden via een regulier document.

Vragen naar de locatie is verwijderd (VV-308)

In Visma Verzuim VZS wordt vanaf nu niet meer om de locatie gevraagd. Functionaliteit die
hiervan gebruik maakte is niet meer aanwezig in de applicatie, waardoor vragen naar de
locatie van de gebruiker niet meer nodig is.

Filtering 'Automatisch (komende maand)' toont de juiste taken (VV-282)

De filtering 'Automatisch (komende maand)' in het tabblad ‘Taken’ op werknemersniveau
toont weer de juiste taken. Met deze ontwikkeling is het probleem verholpen dat alle taken
werden getoond in plaats van de taken voor de komende maand, wanneer deze filtering
geselecteerd was.
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