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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 februari
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

Overzicht openstaande dossiers uitgebreid met telefoonnummer (privé) (VSLC-637)

Op veler verzoek is het overzicht openstaande dossiers uitgebreid met het veld
‘Telefoonnummer’. Hiermee is in één oogopslag het privé-telefoonnummer van de
werknemer te zien. Dit veld staat niet standaard aan, maar kan zichtbaar worden gemaakt
middels het aanpassen van de kolomindeling.

Toevoegen nieuwe werkgever op productie zonder foutmelding (VSB-7084)

Bij het toevoegen en opslaan van een werkgever werd in sommige gevallen onterecht een
foutmelding (403) aan de gebruiker teruggegeven. De werkgever werd wel opgeslagen en
dus toegevoegd, maar deze foutmelding werkte uiteraard verwarrend. In deze release is dit
probleem verholpen.

Indirecte signalen worden verzonden (VSB-7331)

In Visma Verzuim VZS werden indirecte signalen niet altijd meer verzonden. Dit ging
bijvoorbeeld om de signalen ‘ Signaal Verzuim - Einde dienstverband zieke werknemer, 30
dagen van te voren’, ‘Aantal taken nu uitvoeren’ en ‘Einde dienstverband zieke werknemer’.
Door de urgentie van dit probleem hebben we de oplossing op donderdagavond 20 januari
j.l. vervroegd naar productie gebracht.

Ziek- en herstelmelding op dezelfde dag op te voeren met reden ‘Overige reden’
(VSB-7334)

In Visma Verzuim VZS is het mogelijk om een ziek- en herstelmelding op dezelfde dag op te
voeren wanneer reden ‘Overige reden’ wordt gekozen bij de herstelmelding. Dit is de enige
manier waarop dit mogelijk is.

Deelherstel op eerste dag van de ziekmelding mogelijk (VSB-7341)

Bij een ziekmelding in Visma Verzuim VZS is het mogelijk om direct een deelherstel vast te
leggen tijdens het ziek melden of om dit in tweede instantie in te voeren voor dezelfde dag.
Het deelherstel voor dezelfde dag werd tot nu toe echter niet weergegeven in de applicatie.
Na het opslaan verscheen wel de ziekmelding in het overzicht maar niet de gedeeltelijke
herstelmelding. Nu is ook inzichtelijk in de applicatie dat er binnen het dossier sprake is
van deelherstel.
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3. Mogelijkheid gebruik USB-sleutel verlengt tot
juni

Het is voor klanten van Visma Verzuim VZS mogelijk om een tweefactorauthenticatie in te
stellen met een USB sleutel. In december heeft Google besloten om het protocol, dat
hiervoor gebruikt wordt, vanaf februari 2022 niet meer te ondersteunen. Als je gebruik
maakt van zo’n sleutel, krijg je bij het inloggen ook steeds een melding hiervan.

Er is geen reden tot zorg want bij Visma Verzuim zijn wij uiteraard op de hoogte van deze
wijziging. Voor alle Visma Verzuim producten blijft het protocol gewoon beschikbaar tot en
met juni 2022. Wij zorgen in de tussentijd voor een andere oplossing, zodat je als gebruiker
van Visma Verzuim, ook vanaf juni veilig kunt blijven inloggen met tweefactorauthenticatie.
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