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Persoonsgegevens

Roosterdagen waarschuwing verduidelijkt

In versie 1.135.00 is een waarschuwing toegevoegd bij het rooster. Bij contracten korter dan 7
dagen wordt een waarschuwing getoond als geen van de dagen die zijn ingevuld binnen de
contractperiode vallen. Om deze waarschuwing meer op te laten vallen is er een oranje
waarschuwingsicoon toegevoegd.
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Belastingregels - Afwijkende tabellen
Er is een nieuwe optie beschikbaar voor ‘afwijkende tabellen’: Altijd bijzonder tarief toepassen.
Deze optie is beschikbaar in de Belastingregels per 1 januari 2022.

Belastingregels - Loonheffingnummer
Wanneer een loonheffingennummer was beëindigd werd het toch nog getoond in de lijst met
loonheffing nummers in de dropdown in de belastingregel. Dit is nu opgelost. Alleen actieve
loonheffingennummers worden getoond bij het genereren van een nieuwe versie, het
aanpassen of het aanmaken van een nieuwe belastingregel.

Visma.net HRM - Releasenotes 1.136.00 - 1 Oktober 2022 5



Adres startdatum
Wanneer een nieuw contract wordt toegevoegd waarbij de startdatum vóór de startdatum van
het oudste bestaande contract ligt, werd de ingangsdatum van het adres niet aangepast.
Daarmee was er geen geldig adres beschikbaar voor de periode voor de startdatum van het
eerst ingevoerde contract. We passen in dit geval nu de startdatum van het adres automatisch
aan. Hiermee voorkomen we dat er een fout optreedt in Payroll en is er geen handmatige actie
nodig.

Mutatieformulier nieuw record voor positie
In een mutatieformulier kun je onder andere velden opnemen vanuit de sectie positie en en/of
de sectie werktijden. Een gebruiker kan zo in beide secties wijzigingen doorvoeren met behulp
van het formulier. Het kan echter ook zo zijn dat er alleen iets wijzigt in de positie of juist alleen
in de werktijden. Als er alleen een werktijden wijziging is maar ook positie velden zijn
opgenomen in het mutatieformulier, dan werd ook een nieuw positie record aangemaakt. Dit is
overbodig en is nu dus opgelost.

Soort aanstelling sortering
De soorten aanstellingen worden nu gesorteerd op alfabetische volgorde weergegeven. Deze
sortering was voorheen in bijvoorbeeld de wizard nieuwe werknemer en nieuw contract op soort
aanstellingsnummer. Dit kwam het vinden van de juiste soort aanstelling niet ten goede.
Tip: na het openen van de soort aanstellingslijst kunt u met het intypen van de eerste letter van
de soort aanstelling vlot naar de juiste aanstelling navigeren zonder gebruik van de muis.
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Actie terugsturen voor correctie
Tijdens het goedkeuren van een mutatie in een actie is het mogelijk deze terug te sturen voor
correctie. Daarmee gaat de taak weer terug naar de gebruiker die de mutatie heeft ingevoerd.
De naam van de taak die deze gebruiker op de takenlijst krijgt is nu aangevuld met de tekst
‘Correctie vereist:’. Hiermee is het direct duidelijker wat de bedoeling is van deze taak.

Verkorte keuzelijst salariscomponenten
Bij het zoeken naar salariscomponenten in de secties Variabele salariscomponenten, Vaste
salariscomponenten en Vaste salariscomponenten Reiskosten kun je gemakkelijk de weg
kwijtraken. Vaak komen er honderden resultaten. En welke van de beschikbare componenten
moet je nu kiezen? En dat terwijl vaak maar een klein deel van de beschikbare componenten
regelmatig handmatig moet worden ingevoerd.
Daarom is er nu de mogelijkheid om een verkorte lijst samen te stellen. Wanneer deze verkorte
lijst aanwezig is, worden standaard alleen deze salariscomponenten getoond. Uiteraard blijft het
mogelijk in alle beschikbare salariscomponenten te zoeken.
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Wanneer de optie is aangezet (zie reguliere inrichting of voor administratiekantoren), komt er
een nieuwe optie beschikbaar in het zoekscherm van salariscomponenten: Toon alle
componenten. Deze staat standaard uitgevinkt. Daarmee zoekt de gebruiker standaard alleen in
de voorgeselecteerde salariscomponenten. Een beperkte set aan salariscomponenten is nu
zichtbaar.
Door het vinkje aan te zetten bij ‘Toon alle salariscomponenten’ kiest een gebruiker ervoor om
wel te zoeken in alle salariscomponenten. Deze instelling wordt voor de gebruiker onthouden.
Het is dus niet nodig dit vinkje elke keer aan of uit te zetten bij het opnieuw openen van het
zoekscherm.

Voor gebruikers die gewend waren direct het salariscomponent in het veld in te voeren is er
niets veranderd. Dit blijft gewoon mogelijk.

Wanneer de nieuwe verkorte keuzelijst wordt gebruikt in 1 van de secties Vaste
salariscomponenten, Variabele salariscomponenten of Reiskosten zal de gebruiker direct na het
toevoegen van de component eenmalig een enquête vraag krijgen(zie voorbeeld) om de
functionaliteit te beoordelen.
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Verkorte keuzelijst: Inrichting voor Administratiekantoren
In de mastercompany (bedrijf 1) ga je naar Applicatiebeheer - Algemene definities - AK
keuzelijsten.
Daar is een apart kopje beschikbaar: Salaris Componenten. Daaronder staan de verschillende
soorten salariscomponenten gegroepeerd.

De optie Onderhouden lijst (op bedrijfsniveau) moet aangezet worden.

Het download icoon ernaast maakt het mogelijk de instellingen per component per bedrijf te
downloaden zodat je snel overzicht kunt krijgen.
Als deze toggle aan staat worden de salariscomponenten getoond.
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Alleen salariscomponenten die op dit moment of in de toekomst actief zijn worden hier getoond.

Vink ‘toon alle items’ aan om ook salariscomponenten te tonen die niet meer actief zijn.
Kies een lijst, bijvoorbeeld vaste salariscomponenten. Dan komt de lijst met beschikbare
salariscomponenten naar voren. Ook kan er worden gezocht naar een specifiek
salariscomponent.
Vink per component de bedrijven aan waarin het component in de verkorte lijst terecht moet
komen.

Vink alleen de salariscomponenten aan die in de verkorte lijst naar voren moeten komen.

Als er voor een bedrijf bij geen van de salariscomponenten een vinkje aanstaat is er dus geen
inrichting voor de verkorte lijst voor dat bedrijf. De optie wordt dan ook niet getoond in het
zoekscherm van het salariscomponent in de betreffende sectie.

Verkorte keuzelijst: Inrichting voor Bedrijven (niet-administratiekantoren)
Ga naar Applicatiebeheer - Algemene definities - Keuzelijsten.

Hier is een apart kopje beschikbaar: Salaris Componenten. Daaronder staan de verschillende
soorten salariscomponenten gegroepeerd.
Alleen salariscomponenten die op dit moment of in de toekomst actief zijn worden hier getoond.
Vink ‘toon historische salariscomponenten’ aan om ook salariscomponenten te tonen die niet
meer actief zijn.
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Kies een lijst, bijvoorbeeld vaste salariscomponenten. Dan komt de lijst met beschikbare
salariscomponenten naar voren. Ook kan er worden gezocht naar een specifiek
salariscomponent.

Vink elk component aan die in de verkorte lijst terecht moet komen.
Alleen de salariscomponenten die in de verkorte lijst naar voren moeten komen hoeven te
worden aangevinkt.

Als er bij geen van de salariscomponenten een vinkje aanstaat is er dus geen inrichting voor de
verkorte lijst. De optie wordt dan ook niet getoond in het zoekscherm van het salariscomponent.

Validatie op vervangingstype (EDU)
Bij het registreren van een nieuwe vervanging (Persoonsgegevens - Acties - nieuw contract of
Persoonsgegevens - Contract - Vervangingen) is de Soort Vervanging alleen verplicht als de
school/afdeling een BRIN bevat met de waarde PO of Onbekend.
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De sector wordt vastgelegd op de Brin. Deze wordt onderhouden bij Applicatiebeheer -
Algemene definities - Onderhoud BRIN.

De Brin wordt vastgelegd per afdeling. Vaak is een afdeling gelijk aan een school.

Veld burgerlijke staat en datum gesplitst
Het veld Burgerlijke staat en Burgerlijke staat gewijzigd op is nu gesplitst bij Persoonsgegevens
- Onderhoud - Metadata . Daardoor is het nu mogelijk om bijvoorbeeld burgelijke staat op
verplicht te zetten, maar de datum waarop dit is gebeurd is niet verplicht.

Het nieuwe veld Burgerlijke staat gewijzigd op wordt vanaf 1.136 ingesteld met de instellingen
van het veld Burgerlijke staat muv de kolom verplicht. Het veld wordt standaard op niet verplicht
gezet. Als dit veld namelijk op verplicht wordt gezet zou bij alle mutaties in de persoonlijke
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gegevens direct een foutmelding komen op het moment dat het veld niet is gevuld. Pas
wanneer jullie zeker weten dat het bij alle medewerkers is gevuld is het aan te raden dit op
verplicht te zetten. Anders is het advies het op optioneel te laten staan.

Acties - uitleg bij tijdelijke wijziging
Bij de start van een actie in Persoonsgegevens wordt een uitleg getoond die hoort bij een
tijdelijke wijziging. Die wordt alleen getoond als in de actie is aangegeven dat een tijdelijke
wijziging mogelijk is - bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Soorten aanstellingen & acties

Omdat de waarschuwing alleen van toepassing is bij een tijdelijke wijziging, tonen we deze
alleen zodra het vinkje aanstaat bij Tijdelijke wijziging.

Visma.net HRM - Releasenotes 1.136.00 - 1 Oktober 2022 13



Actie vragen
Bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Soorten aanstellingen & acties is het mogelijk om zelf
acties te definiëren. Daarbij was het al mogelijk om de invoer notitie te gebruiken. Daarin kun je
ook vragen meegeven aan de eindgebruiker.

Deze vragen kunnen onder elkaar worden gezet in hetzelfde grote veld. Maar het is niet
mogelijk een antwoord als verplicht in te stellen of te forceren wat het antwoord zou moeten zijn:
een datum, ja/nee, een code, etc.

Daarom zijn nu de vrije vragen als optie toegevoegd. Daarmee is het mogelijk de vragen apart
weer te geven en wel te forceren dat het juiste antwoord wordt gegeven.

Bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Soorten aanstellingen & acties kunnen de vrije vragen
worden toegevoegd.

Als de actie op Alle bedrijven niveau is gedefinieerd en de vragen worden op dit niveau
toegevoegd, zijn de vragen automatisch beschikbaar in de onderliggende bedrijven. Als er een
inrichting op bedrijfsniveau is, zal de vraag per bedrijf moeten worden toegevoegd.

Als er geen vraag is ingesteld is een korte uitleg zichtbaar.
Zodra er vragen zijn toegevoegd verdwijnt de uitleg.
Klik op Nieuwe vraag op een vraag toe te voegen.
Dan opent het volgende scherm:
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Voeg een bestaande vraag toe: Wanneer er eerder vragen zijn aangemaakt is het mogelijk
diezelfde vraag te selecteren en toe te voegen.
Wanneer de inhoud van de vraag wordt aangepast, wordt het op alle plekken gewijzigd waar
deze vraag is toegevoegd.

Kies voor Voeg een nieuwe vraag toe om zelf een nieuwe vraag te definiëren.
Vraag: de vraag zoals deze wordt getoond aan de eindgebruiker
Omschrijving: Deze is zichtbaar wanneer met de muis over de vraag wordt ‘gehooverd’.
Taal: wanneer 2 talen actief zijn wordt het veld als 2 talig aangeboden
Verplicht: Wanneer het veld verplicht is kan de gebruiker niet doorgaan voor het antwoord is
gegeven
Type: Kies het type veld. De keuze bestaat uit vrije tekst, nummer, datum of lijst. De lijst opties
zijn zelf te definiëren. Afhankelijk van het type veld zijn additionele instellingen mogelijk.
Bijvoorbeeld een minimale en maximale waarde bij nummer.
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Onderaan de pagina moet ook op Opslaan worden geklikt voordat de vragen daadwerkelijk zijn
toegevoegd aan de actie.

De vragen zijn te bewerken door het klikken op het wijzigings icoontje of te verwijderen door
middel van de prullenbak.

Bij het klikken op wijzigen zal het voorheen getoonde scherm weer naar voren komen en de
vraag kan worden aangepast.

Wanneer de actie wordt geopend zijn de vragen zichtbaar.
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Nadat de actie is gestart zijn zowel de vragen als antwoorden in het invoer notitiescherm
beschikbaar gedurende de hele actie.

N.b. De opmaak van de actie is ook gewijzigd. De naam is groter en dikgedrukt zodat dat deze
beter in beeld komt. De omschrijving van de actie wordt er cursief onder getoond.
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Startdatum in mutatieformulier niet getoond
Wanneer er in een mutatieformulier alleen velden van de sectie Contract Algemeen aanwezig
zijn tonen we nu niet meer het veld Ingangsdatum wijziging.
Deze datum is dan namelijk niet van toepassing.
Alleen het bewerkingsicoon en niet meer het plus icoontje is nu zichtbaar.

Bovenaan is ook geen datum zichtbaar wanneer het mutatieformulier is geopend:

Ook wanneer dit mutatieformulier is opgenomen in een actie wordt de datum niet getoond:
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Contract einddatum niet wijzigbaar bij tijdelijke wijziging
In de actie bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Soorten aanstellingen & acties is het mogelijk
om aan te geven of een tijdelijke wijziging van toepassing is. Als een gebruiker een tijdelijke
actie start met daarin de sectie Contract algemeen was het in sommige gevallen mogelijk de
einddatum van het contract te wijzigen. Dit kon fouten tot gevolg hebben.
Voorbeeld:
De tijdelijke wijziging is van 8 juni - 9 juni. De gebruiker geeft dat in bij het startscherm van de
actie. Vervolgens komt de stap Contract algemeen naar voren. De einddatum van het tijdelijke
contract wordt gewijzigd naar 31 december. De einddatum van de mutatie van de overige
secties is nu niet 9 juni maar 31 december. Dat is onjuist en daarom is dit nu geblokkeerd.

Wanneer er een einddatum op het contract staat wordt deze als alleen lezen getoond. Wanneer
er geen einddatum in het contract is zal dit veld niet zichtbaar zijn.

Dit is zowel in het mutatieformulier als in de sectie Contract algemeen aangepast.

Mogelijkheid tot alleen roosterdagen wijzigen en niet totale uren
In het mutatieformulier is het nu mogelijk om aan te geven dat er een roosterwijziging gedaan
kan worden, maar dat daarbij niet de totale uren mogen veranderen.
Hierdoor is het mogelijk een apart proces in te richten voor alleen een roosterdagen wijziging en
een daadwerkelijke uren wijziging waarbij de deeltijdfactor wijzigt.
Dit kan dus wel:
Marleen wijzigt haar roosteruren van:
Maandag 8, Dinsdag 8, Donderdag 8 = totaal 24 uur naar
Maandag 8, Dinsdag 8, Vrijdag 8 = totaal 24 uur
Dit kan dan niet:
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Marleen wijzigt haar roosteruren van:
Maandag 8, Dinsdag 8, Donderdag 8 = totaal 24 uur naar
Maandag 8, Dinsdag 8, Donderdag 8, Vrijdag 8 = totaal 32 uur

Er is een nieuwe optie toegevoegd aan het inrichtings scherm van het mutatieformulier om deze
restrictie in het formulier mogelijk te maken. Deze optie is alleen beschikbaar als alleen het
rooster is toegevoegd aan het mutatieformulier. Als de vaste uren en/of
deeltijdfactor/werktijdfactor is geselecteerd is de optie niet beschikbaar.
Als het vinkje is aangezet en later worden de vaste uren en of deeltijdfactor aan het
mutatieformulier toegevoegd dan zal de instelling alsnog genegeerd worden. Het is dan wel
mogelijk om de totale uren aan te passen.

Wanneer deze optie aanstaat wordt er een blokkerende melding getoond wanneer de gebruiker
uren probeert op te slaan die niet overeenkomen met het totaal aantal uren in het rooster.
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Dit werkt ook als het mutatieformulier onderdeel is van een actie:

De optie overschrijft de mogelijkheid in de rooster instellingen op vaste uren per week bij te
werken naar aanleiding van de totaal uren in het rooster.
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Nieuw contract - afstand berekenen tbv reiskosten
Bij het aanmaken van een nieuw contract via het nieuw contract scherm is nu ook mogelijk de
reisafstand gemakkelijk te berekenen. Wanneer de sectie reiskosten is opgenomen in de actie
nieuw contract verschijnen de reiskosten velden in het scherm. Achter het veld ‘Afstand ww
enkele reis’ is nu de berekenen knop beschikbaar. Als je daarop klikt verschijnt het van adres:
hier staat standaard het thuisadres van de medewerker. Het Naar adres wordt standaard gevuld
met het adres dat op de afdeling is vastgelegd. Is deze niet gevuld dan wordt het adres van het
bedrijf gebruikt.

Nieuw contract - ook beëindigde contracten getoond als basis
voor uitbreiding (EDU)
Bij het aanmaken van een nieuw contract kun je kiezen voor:

- Nieuw contract gebaseerd op bestaand contract
- Nieuwe uitbreiding

Wanneer je kiest voor ‘Nieuw contract gebaseerd op bestaand contract’ kun je kiezen uit alle
voorgaande contracten om deze als basis contract te kopiëren.
Wanneer je kiest voor Nieuwe uitbreiding kon je alleen kiezen uit contracten die ‘vandaag’ actief
zijn voor het basis contract. Als je een uitbreiding in het verleden wilt vastleggen is dit niet
logisch, want wellicht is het basiscontract inmiddels beëindigd maar wel basiscontract voor de
vast te leggen tijdelijke uitbreiding. Daarom laten we nu alle contracten zien die actief zijn op de
geselecteerde contract datum.
Voorbeeld:
Werknemer heeft een open contract 1.1 dat start op 10-juni-22.
Contract 1.2 is geldig van 1 tm 31-aug-22.
De actie Nieuwe uitbreiding start vandaag 1-sept. Dit betekent dat contract 1.2 niet te selecteren
is als basis contract om de gegevens voor in te vullen.
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Selecteer je 31-aug-22 als startdatum voor de uitbreiding dan toont contract 1.2 nu ook voor de
optie 'Nieuwe uitbreiding'. Dit was voorheen alleen het geval voor de optie 'Nieuw contract
gebaseerd op bestaand contract'.

Autorisatie Wijziging: toevoegen ook mogelijk als geen
wijzigrechten op de sectie
In Applicatiebeheer - Autorisatie - Functiegroep worden de rechten ingesteld voor o.a. De
module Persoonsgegevens. Hier wordt aangegeven of gebruikers inzage en/of wijzig rechten
hebben. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: inzien, wijzigen, toevoegen en verwijderen.
Wanneer je wilt dat een gebruiker alleen mag inzien en toevoegen, maar niet wijzigen, was dat
bij een aantal secties nog niet mogelijk. Ook de wijzig rechten waren nodig om te kunnen
toevoegen. Dit is nu ook voor de volgende secties gesplitst:

- Telefoon
- Email
- Familie
- Officiele documenten
- Werktijden
- Positie
- Periode salaris

Het is dus mogelijk om nu aan te kunnen geven dat medewerkers bijvoorbeeld wel een
telefoonnummer mogen toevoegen maar daarbij niet hun zakelijke telefoonnummer kunnen
wijzigen.
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Naam geupload bestand zichtbaar
In de acties is het mogelijk een document te uploaden. Na de upload toonden we een
prullenbakje, wat ook een indicatie is dat de upload is geslaagd. Als extra toevoeging wordt nu
de naam van het geuploade bestand erachter getoond.

Commentaar verplicht bij afwijzen wijziging
Voor een wijziging in de secties in Persoonsgegevens is het mogelijk een goedkeurder in te
richten. Als de goedkeurder de wijziging afwijst was het niet verplicht om een commentaar in te
geven. Dit is nu wel verplicht. Het commentaar wordt getoond in het afwijzingsbericht en in
diverse overzichten.
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Invoernotities sluiten
De popup voor invoernotities sluit automatisch wanneer je naast de pop up klikt. Je hoeft als
gebruiker niet perse op de Sluiten knop te klikken.

Invoernotities veld ruimer getoond
Bij de invoernotities kun je een sjabloon ingeven. Dit kan uit meerdere regels bestaan. Eerst
werden niet meer dan 3 regels getoond. Dit is eerder al aangepast dat de volledige tekst
getoond werd. Soms werd de laatste regel niet helemaal in beeld gebracht. De tekst is nu wel
volledig in beeld, ook de laatste regel.
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Diensttijd (EDU)

Diensttijd synchronisatie - blokkeren voor tijdelijke uitbreidingen
Zie Persoonsgegevens > Onderhoud > Instellingen
Wanneer er is ingesteld dat de diensttijden moeten worden gesynchroniseerd met de
contracten, dan wordt er door het systeem voor elk contract automatisch een diensttijdregel
aangemaakt. In geval van een contract voor een tijdelijke uitbreiding kan dat ongewenst zijn.
Je kunt dit voortaan voorkomen door het vinkje aan te zetten voor Blokkeer aanmaken diensttijd
historie voor tijdelijke uitbreiding. Zie onderstaande schermafdruk.

Bij Uitvoeren van Diensttijden synchroniseren terwijl het selectievakje Blokkeren voor tijdelijke
uitbreidingen is aangevinkt, zal het systeem tevens voor het huidige bedrijf alle bestaande
diensttijdregels voor tijdelijke uitbreidingen verwijderen.

NB: voor medewerkers met een tijdelijke uitbreiding controleert het systeem eerst of er lopende
wijzigingen in de diensttijd in behandeling zijn. Zo ja, dan volgt er een melding die aangeeft dat
die taken eerst moeten worden afgehandeld.

Er is een extra knop aan de pagina toegevoegd om het mogelijk te maken de instellingen eerst
op te slaan en de diensttijd daarna te synchroniseren zonder het scherm te hoeven verlaten.
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Bij het aanmaken van een nieuw contract voor een tijdelijke uitbreiding (Persoonsgegevens >
Acties > Nieuw contract) of bij het kopiëren van een medewerker (Applicatiebeheer > Kopiëren
gegevens > Kopieer medewerker), terwijl de instelling Blokkeren aanmaken diensttijd voor
tijdelijke uitbreidingen is aangevinkt, worden er geen diensttijdregels aangemaakt voor deze
contracten.

Diensttijd jubileum signalen
De twee soorten signalen voor diensttijd jubilea (onderwijs en ambtelijk) kunnen nu alleen
worden geactiveerd voor de officiële jubilea (25, 40 & 50 jaar) alsmede het 12,5 jaar jubileum.
Daarom is het tekstvak "Jaren in dienst" vervangen door een keuzelijst waarin je alleen kunt
kiezen voor een van deze jubileumjaren.

LET OP: Heb je eerder een signaal ingesteld met een aantal jubileumjaren die niet voorkomt in
de nieuwe keuzelijst, dan is die definitie niet langer geldig en zal er daarvoor geen melding of
workflow meer worden geactiveerd.

API Vervangingen (EDU)

Nieuwe rooster regel bij wijziging uren
De API voor vervangingen krijgt elke week het rooster binnen vanuit de Vervanging Software.
Elke nieuwe week zorgde voor een nieuwe regel in het rooster. Hierdoor kon het aantal regels
behoorlijk oplopen bij een langdurige vervanging. Dat is niet overzichtelijk. Daarnaast klopte de
totale werktijdfactor die werd getoond niet. De berekeningen in Payroll waren wel juist.
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Dit is nu verbeterd door bij een wijziging een nieuw rooster record aan te maken. Zijn de uren
elke week gelijk dan blijft er 1 rooster record staan met de betreffende uren.

Voorbeeld
Een medewerker heeft een vervangingscontract van 2 april 2022 - 31 dec 2022 met het
volgende rooster: Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 8 uur, werktijdfactor 0,2. De
werktijdfactor per week is dan 0,8.

Als elke week dezelfde uren worden doorgegeven vanuit het planningssysteem zullen we geen
wijzigingen doorvoeren. Het rooster record blijft zo staan.
Ook als er geen uren worden doorgegeven loopt het rooster door gedurende de
vervangingsperiode.
In dit voorbeeld komen deze uren hetzelfde binnen in week 1 t/m 4.

In week 5 komen er andere roostergegevens binnen. Op de vrijdag zijn geen uren geboekt.
Er wordt een nieuw rooster record aangemaakt:

Er zijn nu 2 roosterregels:

In week 6 wordt de vrijdag wel weer gewerkt. Dit resulteert weer een extra regel:

In week 7 worden er alleen uren voor de maandag geleverd. Nu wordt er een regel toegevoegd
met 8 uren.
In week 8 worden wel weer de 32 uur aangeleverd.Er wordt weer een nieuwe regel toegevoegd.
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Dit voorbeeld is ter illustratie hoe het systeem nu omgaat met roosters. Of het inderdaad
wenselijk is om

- Bij meer uren dit op hetzelfde contract / vervanging te boeken
- Geen uren te laten sturen en dus ook niet uitbetalen in bijvoorbeeld een schoolvakantie

Dat is aan de klant en dit zal bij de invoer in het planningssysteem besproken moeten worden.
In de praktijk zal het aantal rooster records wellicht niet zo groot zijn als in bovenstaande
voorbeeld.

Workflow start na einddatum contract
Een Workflow Plus proces kan worden ingesteld met een signaal gebaseerd op de einddatum
van een contract. Elke dag controleert de service of er een contract eindigt over x dagen en dan
zal het proces gestart worden.
Wanneer de einddatum wordt ingevuld met een datum in het verleden zal het Workflow Plus
proces niet starten.
Om dit op te lossen is een nieuwe optie toegevoegd aan de pagina Applicatiebeheer - API -
Onderhoud API - Vervangingen. Hier kan een workflow geselecteerd worden. Dit proces zal
gestart worden als een einddatum van een contract via de API binnenkomt en die datum is
VOOR ‘vandaag’. Op die manier kunnen alsnog de acties in gang worden gezet om de juiste
communicatie en documenten op orde te krijgen.

Nieuwe medewerker bij meerdere vervangingen in 1 week
Elke week, of elke dag afhankelijk van de instellingen bij het vervangingssysteem, ontvangen
we data over nieuwe vervangingen.
Het scenario kan voorkomen dat we voor 1 persoon meerdere verschillende vervangingen
krijgen terwijl er nog geen vervanging is goedgekeurd en deze persoon nog niet bekend is in
Visma.net HRM. Voor elke nieuwe vervanging zou in de oude situatie een nieuwe medewerker
worden aangemaakt.
In de nieuwe situatie bekijken we of er openstaande nieuwe medewerker acties zijn.
Als dit het geval is wordt de nieuwe vervanging on hold gezet totdat de eerste vervanging is
goedgekeurd en de medewerker is aangemaakt. Daarna kan alsnog de nieuwe vervanging
worden goedgekeurd en wordt dit een nieuw contract bij de bestaande medewerker.
Wordt de eerste vervanging afgekeurd dan wordt alsnog de nieuwe vervanging opengezet en
kan deze worden goedgekeurd. Dan wordt alsnog een nieuwe medewerker aangemaakt.
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Voorbeeld
Sophie Peters is nog niet bekend in Visma.net HRM.
Zij vervangt maandag 22 augustus haar zieke collega Petra. Dit komt door naar Visma.net
HRM. Omdat Sophie nog niet bekend is wordt er een actie nieuwe medewerker gestart. Deze is
nog niet goedgekeurd op het moment dat er een nieuw bericht binnenkomt:
Sophie heeft dinsdag 23 augustus haar afwezige collega Thom vervangen. Sophie is op dat
moment nog niet bekend in Visma.net HRM en dus zou weer de actie nieuwe werknemer zijn
gestart. Dit zou dan resulteren in 2 medewerkers voor 1 persoon.
We houden de invoer van de vervanging van Thom on hold. Pas als Sophie is aangemaakt en
de vervanging van Petra is geregistreerd laten we ook de vervanging van Thom doorkomen en
wordt hiervoor een nieuw contract aangemaakt.

Reiskosten niet verstuurd bij wijziging startdatum
Wanneer de startdatum van de vervanging wordt gewijzigd naar een datum in de toekomst -
voor of tijdens de goedkeuring - worden eventuele reiskosten niet toegevoegd. Wanneer dit
gebeurt zullen de reiskosten handmatig moeten worden toegevoegd met de juiste waarden en
startdatum.

Eenvoudig contract goedkeuringsscherm
Bij een nieuwe contract actie die binnenkomt vanuit de API wordt nu het eenvoudige
contractscherm getoond. Dit wordt alleen gedaan als deze optie is ingeschakeld bij
Persoonsgegevens - Onderhoud - Instellingen ‘Eenvoudige contractinitialisatie gebruiken’.
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Declaraties

Naam geupload bestand zichtbaar
Bij het uploaden van een bestand bij een declaratie werd er feedback getoond door middel van
een prullenbakje naast het paperclip icoon. Ook de automatisch ingelezen velden datum,
bedrag en btw waren reeds een indicatie dat het bonnetje was gescand. Door een survey onder
onze gebruikers bleek dat dit niet altijd bij iedereen even duidelijk was. Daarom wordt nu ook de
naam getoond van het geuploade bestand als een extra indicatie dat het bestand succesvol
geüpload is.

Bij het openen van de declaratie in de alleen lezen modus wordt de naam ook getoond, samen
met de declaratiegroep en het item naam.
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Duurzame inzetbaarheid (EDU)

Nieuw scherm voor Indienen budgetaanvraag
Voor het indienen van een nieuwe Aanvraag is een nieuw scherm ontwikkeld. Naast de
gegevens van de aanvraag toont dit scherm (wanneer van toepassing) ook de periodegegevens
uit het bestedingsschema. Hiermee is het consistent met de schermen voor Bewerken
Aanvraag en Beëindigen Aanvraag en heb je in een oogopslag alle relevante gegevens in
beeld.

Wanneer je nu in het onderstaande scherm kiest voor Budgetaanvraag indienen verschijnt het
nieuwe scherm.
Duurzame inzetbaarheid > Persoonlijke budgetten

Het volgende scherm dat verschijnt toont bovenaan de in te vullen gegevens van de aanvraag
(zoals je gewend bent). Je maakt als eerste een keuze voor het bestedingsdoel.
Door op de info-knop te klikken zie je het budget saldo dat je beschikbaar hebt om in te zetten
voor het bestedingsdoel.
In het tweede deel van het scherm zie je informatie over het bestedingsschema, o.a. welk
bestedingsschema van toepassing is. Meestal is dat er 1 en kun je hier geen verdere keuze
maken (maar er kunnen voor het doel meerdere schema’s zijn gedefinieerd en dan kun je hier
kiezen welke je voor deze aanvraag wilt toepassen).
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Door op de knop “Toon bestedingsschema” te klikken, toont het scherm de maanden met
eventueel de door het systeem voor-ingevulde waarden per maand. Volgens het schema dat je
dan ziet, zal het systeem de waarde voor elke maand gaan verwerken wanneer de betreffende
maand aan de beurt is.

De maanden en de waarden per maand worden niet altijd getoond. Dat is afhankelijk van hoe
het bestedingsschema (dat hoort bij het bestedingsdoel) is ingericht. Bijv. in geval van een
bestedingsschema dat is ingericht als Direct, zal het systeem de opgegeven aantal uren (of
bedrag) direct gaan verwerken (eventueel in de eerstvolgende salarisverwerking).

In onderstaande schermafdruk zie je een voorbeeld van hoe een bestedingsschema eruit kan
zien.
Let op: dit is afhankelijk van de inrichting. Soms heeft het schema bijv. maar 1 of 2 maanden.
Ook afhankelijk van de inrichting wordt het aantal aangevraagde uren (of bedrag) al dan niet
gelijkmatig verdeeld over de beschikbare maanden.

Visma.net HRM - Releasenotes 1.136.00 - 1 Oktober 2022 33



Je kunt de door het systeem gegenereerde waarden (uren of bedragen) per maand desgewenst
aanpassen. Het totaal van het bestedingsschema moet echter wel overeenkomen met het
aantal uren (of het bedrag) dat je hebt opgegeven in de Aanvraag (bovenin het scherm).
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Bestedingsschema voor overhevelen budgetaanspraken
Bij het inrichten van een bestedingsdoel kun je ervoor kiezen dat de uren (of een bedrag) van
een aanvraag overgeheveld moet worden naar een andere budgetaanspraak. Bijvoorbeeld
wanneer de uren uit een basisbudget gespaard worden. Dan moeten de uren afgeboekt worden
van het ene budget en bijgeboekt worden bij het andere budget.
Tot nu verliep dat ineens: direct na indienen van de aanvraag werden alle uren (of bedrag)
bijgeboekt op het andere budget. Dat is niet altijd gewenst.
Vanaf nu kun je gebruik maken van een bestedingsschema zodat je zelf kunt bepalen wanneer
de aangevraagde uren worden omgeboekt.  Bijvoorbeeld evenredig verspreid over elke maand
van het jaar.

Let op:  alleen bestedingsschema’s waarvoor in de inrichting “Automatisch berekenen” is
ingesteld, kunnen in deze situatie worden gebruikt.

Duurzame inzetbaarheid > Onderhoud > Bestedingsdoelen

Bij het indienen van de aanvraag kan een van beschikbare bestedingsschema's worden
geselecteerd (doorgaans zal er voor het bestedingsdoel maar één bestedingsschema zijn
ingericht, die wordt dan automatisch toegepast).
Duurzame inzetbaarheid > Persoonlijke budgetten > Knop Budgetaanvraag indienen
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Naarmate de periodes uit het bestedingsschema worden verwerkt en afgerond, worden de
bijbehorende aanspraken overgeheveld naar het eraan gekoppelde budget.
Een wijziging die je bijv later handmatig aanbrengt in het periodebedrag heeft ook gevolgen
voor de eraan gekoppelde budgetaanspraken die worden opgebouwd.

Inzicht in de periodieke verwerking van de aanvragen van een werknemer:
Duurzame inzetbaarheid > Acties > Bestedingsschema werknemer

Inzicht in de overeenkomstige opbouw van de eraan gekoppelde budgetaanspraken (in dit
voorbeeld Uren gespaard).
Duurzame inzetbaarheid > Persoonlijke budgetten >> Betreffende Budget regel aanklikken
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Geen payroll transacties vóór de Startdatum Payroll

Voor Duurzame inzetbaarheid controleren we voortaan bij het verzenden van transacties naar
Payroll op de Startdatum Payroll. Als een transactie in een periode vóór de Startdatum Payroll
valt, sturen we de transactie(s) niet naar Payroll. In onderstaand schermafdruk zie je waar deze
startdatum wordt ingesteld.

Wanneer, bij een nieuwe aanvraag of bij het wijzigen van een aanvraag, een van de periodes in
de aanvraag betrekking heeft op een periode voorafgaand aan de Startdatum Payroll, dan wordt
er voortaan een waarschuwing gegeven.
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Jaarafsluiting duurzame inzetbaarheid verplaatst naar menu
Acties
Jaarafsluiting duurzame inzetbaarheid is nu beschikbaar onder het Acties menu.
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Tekst labels voor schaalaanduiding aangepast
In Onderhoud > Bestedingsdoelen zijn de labelteksten voor de schaalaanduiding aangepast. Ze
zijn nu consistent met de labelteksten zoals ze elders binnen het systeem worden gebruikt.

Tekst aanduiding tijdvak aangepast
In Onderhoud > Bestedingsschema’s is de aanduiding voor Tijdvak aangepast.
Deze is veranderd van Maandelijks in Maand (met Tijdvak wordt aangeduid wat de omvang van
een period is; vooralsnog kent het systeem alleen maand-periodes).
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Workflow Plus

Nieuw type taak: actie nieuw contract
Het was in Workflow Plus al mogelijk om een actie in persoonsgegevens te laten starten om
gegevens binnen een contract te wijzigen. Het is nu ook mogelijk om een nieuw contract actie te
starten vanuit Workflow Plus.

Er is een nieuw Workflow Plus taak type beschikbaar. Binnen de taak is het mogelijk een soort
aanstelling te selecteren. Dit wordt dan ingevuld in de nieuwe contract taak. Dit is een
voorselectie. De gebruiker kan er nog van afwijken en een andere soort aanstelling kiezen.
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De gebruiker die de taak op de lijst krijgt, ziet eerst het startscherm. Dit werkt hetzelfde als bij de
taak actie persoonsgegevens wijzigen. Zodra dit is gestart komt het eenvoudige contract
scherm naar voren.

De invoer notities die tijdens het voorafgaande Workflow Plus proces zijn ingevuld zijn ook in dit
scherm beschikbaar.

Een voorbeeld van hoe je dit kunt gebruiken:
Een Workflow Plus proces start 2 maanden voor het einde van een (tijdelijk) contract). Via de
Workflow Plus taken wordt besloten wat er moet gebeuren: moet het contract worden verlengd.
Of gaat de medewerker uit dienst en moet er een extra contract en ikv worden aangemaakt tbv
de transitievergoeding. Als dit via een beslissingstaak is besloten kan de vervolgtaak starten:
actie nieuw contract. Zie voor meer informatie over het proces inrichten transitievergoeding de
handleiding op de community.
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Actie vragen vanuit Persoonsgegevens in Workflow Plus
Wanneer er vragen zijn gedefinieerd in een actie in Persoonsgegevens en de actie start vanuit
Workflow Plus, worden ook deze vragen getoond.

Het is de bedoeling dat op termijn ook de actie vragen in Workflow Plus beschikbaar komen.

Afhandeling van niet uitgevoerde systeemtaken
Als een systeemtaak niet succesvol kan worden uitgevoerd, wordt de taak toegewezen aan
degene die je daar speciaal voor deze situaties hebt ingericht:

Echter indien er hier geen taaktoewijzing is opgegeven dan wordt voortaan het volgende proces
gevolgd wanneer een systeemtaak niet succesvol kan worden uitgevoerd:

1. De betreffende taak krijgt de status "Error".
2. De workflow wordt pas voortgezet als de fout is opgelost.

Om de fout op te lossen moet je eerst de taaktoewijzing voor niet uitgevoerde taken definiëren
(zie scherm hierboven).
Een nieuwe knop "Mislukte taken opnieuw toewijzen" is toegevoegd aan het gedeelte voor
foutafhandeling (in ditzelfde scherm). Als je op deze knop klikt, worden de taken met de status
"Fout" toegewezen aan de opgegeven toegewezen persoon voor voltooiing.
NB: Deze knop verschijnt alleen als er taken zijn met de status "Error"
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EDossier

Document vrijgeven
Bij het uploaden van een geblokkeerd document in het elektronisch dossier wordt nu een
melding gegeven dat het document weer wordt vrijgegeven na het uploaden.

Verzuim

Loonkorting bij ziekte mogelijk onjuist
Soms werd er een onjuiste Loonkorting bij ziekte naar Payroll gestuurd. Dit gebeurde wanneer
twee ziektegevallen eerst aan elkaar waren gekoppeld maar vervolgens werd het 2e ziektegeval
aangepast waardoor ze niet meer gekoppeld waren. Dit is nu opgelost.

LET OP: Met deze aanpassing voorkomen we alleen dat het probleem in nieuwe gevallen
optreedt. Dit betekent dat dit probleem al kan voorkomen en alsnog kan leiden tot onjuiste
kortingen bij ziekte (ook als er momenteel geen korting is). Om dit op te lossen kun je na het
beschikbaar komen van deze release (1.136.00) een massa-herberekening uitvoeren Dit zal
alle eventuele bestaande problemen oplossen. Je kunt de massa-herberekening starten in
Ziekte > Onderhoud > Instellingen in het tabblad Taakservice voor verzuim met de knop
'Loonkortingen herberekenen'.

Verzuim importeren - kleine aanpassingen
Bij importeren van verzuim is het toegestaan   om een   veld met spaties te importeren. Het ziet er
dan leeg uit in het Excel-bestand, maar is het niet. Het importeren zelf werkte prima, maar in het
logbestand kreeg je fouten. Dit is gewijzigd zodat je deze verwarrende fouten niet langer in het
logbestand ziet.
Het was ook toegestaan   om een   tekst in een datumveld te importeren. Deze werd dan
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geïmporteerd alsof er geen datum in stond. Dit is nu geblokkeerd. Voortaan zijn alleen datums
toegestaan   in een datumveld. Als er iets anders in staat wordt er voortaan een fout
geregistreerd in het logbestand.

Verzuim importeren voor een niet bestaand contract
Het was mogelijk   om verzuim te importeren voor een niet bestaand contract. Dit is nu
geblokkeerd en wordt voortaan als een fout gelogd in het logbestand.

Applicatiebeheer

Salarisschalen einddatum
We hebben een einddatum veld geïntroduceerd op salarisschalen. Wanneer de salarisschaal
een einddatum bevat zal deze schaal niet meer geselecteerd kunnen worden na die einddatum.
Dit veld is (nog) niet beschikbaar voor alle klanten. Hij kan op dit moment alleen gevuld worden
door Visma.

Voor de onderwijssector is de einddatum toegevoegd voor de PO schalen L10 t/m L14. De
getoonde ingangsdatum kan in dit geval worden genegeerd.
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Afdelingenlijst
De lijst laat nu ook zien of een afdeling 'verlopen' of 'toekomstig' is. Zie in de schermafdruk de
voorbeelden in de linkerkolom waar deze aanduiding tussen de haakjes staat achter de code.
De lijst zal altijd de volledige eenvoudige lijst tonen van wat is gedefinieerd voor een bedrijf.
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Algemene definities - Onderhouden BRIN (EDU)

Aangezien het niet duidelijk genoeg was dat in het veld Brin-nummer ook het vestigingsnummer
kan worden vastgelegd, hebben wij de omschrijving van het menu item BRIN - nummers
gewijzigd. Daarnaast zijn alle labels binnen dit menu item op dezelfde wijze aangepast.

Sector toegevoegd aan onderhouden BRIN  (EDU)
Bij het onderhouden van het Brinnummer kun je nu ook de sector toevoegen. De opties zijn
'PO', 'VO', 'MBO' and 'HBO' & ‘Onbekend’
Dit veld wordt gebruikt om diverse sector afhankelijke controles aan te sturen in de applicatie.

Voor een BRIN waarbij PO als sector is opgegeven zullen bepaalde controles gedaan worden
die van belang zijn voor het correct aanleveren van declaraties aan het Vervangingsfonds.
Zonder deze controles kan het zijn dat de declaratie ongeldig is en/of misschien niet kan
worden aangeleverd.
Voor een BRIN waarbij VO als sector is opgegeven zal het systeem zorgen voor het jaarlijks
aan DUO aanleveren van de IPTO-gegevens. Zonder deze aanduiding worden er voor de BRIN
geen IPTO gegevens aangeleverd.
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Bedrijfsinstellingen

Toevoegen ondertekenaars

Een nieuw tabblad is toegevoegd aan de bedrijfsinstellingen; “Ondertekenaars”

Hier kunnen personen worden toegevoegd die verantwoordelijk zijn voor het ondertekenen van
officiële documenten in naam van het bedrijf. Er kunnen maximaal 5 ondertekenaars worden
opgegeven.
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Ondertekenaars beschikbaar in samenvoegvelden
De volgende samenvoegvelden zijn beschikbaar voor het gebruik van ondertekenaars in
sjablonen:
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Gescande handtekeningen en bedrijfslogo beschikbaar als
samenvoegvelden
Note: deze nieuwe functionaliteit wordt op dit moment als pilot beschikbaar gesteld aan
een beperkt aantal klanten. Tenzij je deelneemt aan de pilot, zie je opties ook niet
verschijnen in het scherm.
We streven er naar deze functionaliteit op korte termijn voor iedereen vrij te geven.

In aanvulling op de hiervoor beschreven functionaliteit is het nu ook mogelijk om een gescande
handtekening toe te voegen aan een ondertekenaar en deze vervolgens te gebruiken in
sjablonen.
Tevens is het mogelijk om een bedrijfslogo op te nemen op het tabblad Bedrijfslogo.

De toegestane bestandsformaten zijn
.png,  .jpg,  .jpeg,  .jpe,  .jfif,  .bmp,  .pdf, .dib,  .heic,  .gif

De handtekeningen en het bedrijfslogo zijn beschikbaar via de volgende samenvoegvelden;
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Let op Deze samenvoegvelden werken alleen in sjablonen en niet in notificaties.

● BEDRIJF_LOGO
● BEDRIJF_ONDERTEKENAAR1_HANDTEKENING
● BEDRIJF_ONDERTEKENAAR2_HANDTEKENING
● BEDRIJF_ONDERTEKENAAR3_HANDTEKENING
● BEDRIJF_ONDERTEKENAAR4_HANDTEKENING
● BEDRIJF_ONDERTEKENAAR5_HANDTEKENING

Adresgegevens afdeling beschikbaar in samenvoegvelden

Er zijn nieuwe samenvoegvelden gemaakt voor het gebruik van een afdeling adres in sjablonen.
Dit zijn:
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Autorisatie

Naam medewerker getoond bij gebruiker
Bij Applicatiebeheer > Autorisatie > Gebruikers werd achter de label “Werknemer:”  de naam
van de werknemer in sommige gevallen niet getoond. Nu wordt de (lange) naam van de
medewerker wel getoond.
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User interface algemeen

Module zoekvak
Het Module zoekvak, waar je een te zoeken tekst kunt invullen, blijft voortaan bovenaan staan
  als je in het menu scrolt.
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Browser PDF view
In Chrome werd het PDF bestandsnaam weergegeven als  'download.aspx'.  Dit is nu
vervangen door de Visma.Net HRM bestandsnaam.

Of (afhankelijk van de inhoud van het PDF bestand) kan dit voortaan ook de titel attribuut zijn
van het bestand:

Bedrijfsgegevens onderhoud/Provisioning
Bedrijfsnaam

Het is niet meer mogelijk   om de bedrijfsnaam lokaal te wijzigen. De naam vanuit de

provisioning/VLS is leidend.
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Standaard bedrijfstaal

De geselecteerde primaire bedrijfstaal wordt niet meer overschreven door de provisioning

wanneer een bedrijf opnieuw wordt ingericht.

Technische zaken

Controle-interval berichten niet wijzigbaar

In Applicatiebeheer > Systeeminstellingen > Berichtgeving zijn de instellingen voor het

scaninterval uitgeschakeld. Voortaan wordt deze instelling door Visma beheerd. Dit is gedaan

zodat Visma de systeemprestaties kan optimaliseren.
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WebFramework-Tracefile downloaden

Note: Aangepast op technisch verzoek van de ontwikkelaar.

Je kunt nu bestanden selecteren uit een vervolgkeuzelijst met meerdere selecties. De download

start zodra je buiten het vakje (box) klikt (dit is een automatische postback-multiselectie).

Als je slechts één bestand selecteert, wordt het gedownload zoals nu wordt gedaan: je krijgt

een enkel tekstbestand. Als je meerdere bestanden selecteert, wordt een zip gedownload met

de geselecteerde bestanden erin.

Aankondigingen

Toewijzingen soort aanstelling verwijderen
In de volgende release 1.137.00 willen we het onderhoudsmenu Persoonsgegevens -
Onderhoud - Toewijzingen soort aanstelling verwijderen.
Deze functionaliteit werd in het verleden gebruikt om een medewerker aan de juiste soort
aanstelling te koppelen als deze in de Client werd aangemaakt. Dit menu is niet meer nodig.

Werknemer Roosters functionaliteiten verwijderen
Op dit moment wordt bij werknemer roosters ondersteund dat je hierbij een kleur kunt kiezen
per rooster. Ook kun je kiezen voor ‘tijden’ roosters.
Om de functionaliteit te vereenvoudigen zijn we voornemens deze 2 functionaliteiten niet meer
te ondersteunen vanaf release 1.137.
Bij de bedrijfs roosters is het nog wel mogelijk een kleur per rooster te kiezen en en een tijden
rooster in te stellen.
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NPS en CES enquete
In deze release zetten we de CES enquête(1 gerichte vraag om een functionaliteit te
beoordelen van schaal 1-7) uit op de nieuwe functionaliteit Verkorte keuzelijst
salariscomponenten. We gebruiken de feedback om inzichten te krijgen op hoe functionaliteiten
ervaren worden en waar mogelijk brengen we verbeteringen aan.

Voor zowel de NPS (vraag om ons product als geheel te beoordelen van schaal 0-10) als de
CES geldt dat deze niet vaker dan 1 keer in de 180 dagen voren komt per gebruiken. Dit geldt
nu ook als er niet wordt gereageerd op de enquêtevraag. In eerdere releases kwam de
enquêtevraag meerdere keren naar voren, ook als die eerder weggeklikt was.

Opgeloste meldingen (met vermelding aanvraagnummer)
3789628
Bij de automatische salarisaanpassing kwam er in een specifiek geval een foutmelding naar
voren wanneer er geen wijziging kon plaatsvinden doordat de maximale trede in de
garantieschaal reeds was bereikt in combinatie met de leeftijd.

3764148
De stappen 17 en 18 zijn nu volledig verwijderd uit de OOP11 schalen vanaf 1 januari 2022.

3737085
Op de AK-keuzelijsten pagina was het mogelijk om voor numerieke keuzelijsten een Code met
voorloopnullen op te slaan, bijvoorbeeld voor de keuzelijst ‘Kostenplaatsen’. Dit leidde tot
foutmeldingen elders in de applicatie, omdat voorloopnullen niet worden ondersteund voor
numerieke keuzelijsten. Het is nu niet meer mogelijk om een Code met voorloopnullen op te
slaan voor numerieke keuzelijsten.

3623468
Bij een toekomstige afdeling wijziging en een openstaande declaratie ter goedkeuring kwam de
taak zowel op de takenlijst van de huidige als nieuwe manager. Nu komt de taak alleen op de
takenlijst van de huidige manager.

3679432
Als een keuzelijst al was ingeschakeld voor onderhoud op AK-niveau en er vervolgens een
nieuw kindbedrijf werd toegevoegd aan de AK-structuur, dan trad er een foutmelding op als je
bij de desbetreffende keuzelijst een optie activeerde voor het nieuw toegevoegde kindbedrijf.
Deze foutmelding is verholpen.

3658037
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Dit is al gereleased in 1.135.08. In release 1.135 is een nieuwe validatie geïntroduceerd op
einddatum contract. Deze was te strikt waardoor contracten niet meer beëindigd konden worden
via een uitdienst wizard. Dit is opgelost.

3654688
Dit is al gereleased in 1.135.08. Er was een probleem met het verversen van de status van een
Actietype op het niveau van ‘alle bedrijven’ maar in sommige gevallen ook op bedrijfsniveau en
in bepaalde gevallen bij het wisselen van niveau of bij het verwijderen van een actie definitie. Dit
is nu opgelost. Bij het activeren of deactiveren en/of wisselen van niveau van een Actietype
wordt de status nu correct getoond.

3648530
Dit is al gereleased in 1.135.02. Wanneer de verlof arbeidsvoorwaarden in bedrijf 1 waren
ingericht en in een ander bedrijf werd hiernaar verwezen, werden de arbeidsvoorwaarden niet
automatisch toegekend bij de indienst wizard.

3646293
De medewerker popup toonde niet de verwachte informatie en toonde een melding. Dit werd
veroorzaakt door verschillende inrichting in de soort aanstelling tov de inrichting in de
telefoonlijst voor een eigen te definiëren veld.

3630228
In de lijst van nationaliteiten houden we de originele benaming aan, maar de Duitse nationaliteit
was daardoor lastig te vinden: Burger van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit is nu gewijzigd
naar: Duitse, Burger van de Bondsrepubliek Duitsland. Daardoor is deze nationaliteit nu wel bij
de letter D te vinden.

3588177
Bij het tonen van treden in de salarisschalen werd naar de nieuwste versie gekeken. Treden die
pas in de toekomst worden verwijderd waren daarmee nu niet meer zichtbaar. Nu wordt er
gekeken naar de datum waarop de salarisregel ingaat.

3683287
Soms werd er een onjuiste Loonkorting bij ziekte naar Payroll gestuurd. Dit is nu opgelost.
NB: dit geval is nader beschreven onder hoofdstuk Verzuim.

3820062
De inhouding voor duurzame inzetbaarheid gebeurde voor een bepaalde maand dubbel. Dit
werd veroorzaakt door een fout in de nieuwe functionaliteit om een maand vooruit te kunnen
werken. Dit probleem is opgelost.
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3677880
Bij het verwijderen van een budgetaanvraag werden niet alle onderliggende periodes uit het
bijbehorende bestedingsschema verwijderd. Hierdoor werd een negatief saldo berekend door
het systeem. Dit probleem is opgelost.

3685917
Er is een probleem opgelost waarbij ook geannuleerde bestedingsschema periodes werden
meegeteld bij het controleren op voldoende saldo bij een budgetaanvraag.

3657499
Bij het persoonlijke budgetten verscheen bij nieuwe contracten een foutmelding:
(rValue=RetNotFound). Het probleem trad op wanneer het contract begon op een andere dag
dan de 1e van de maand. Dit probleem is opgelost.

3762941
Het probleem is verholpen waarbij in bepaalde gevallen een hoog bedrag aan aanspraken voor
het persoonlijk budget berekend werd na de eindejaarsverwerking voor duurzame
inzetbaarheid.

2857732
Bij het importeren van ziektegegevens werden onterecht fouten gerapporteerd.
Lees meer onder het hoofdstuk Verzuim voor de gemaakte aanpassingen.

3651398
Er is een probleem opgelost waarbij de pop-up 'ziektepercentage' en 'therapeutisch percentage'
altijd in de alleen-lezen modus verscheen.

3654864
Er is een probleem opgelost in de wizard voor het instellen van verzuim waarbij de optie
"Wizard snel beginnen" in stap 4 (Definities maken) niet werd geopend.

2658871
Soms werd op het startscherm van Talent overbodige witte ruimte getoond. Dit is nu opgelost.

2546555
Op de verlofkaart werd soms een afdeling getoond waar de medewerker voorheen op werkte.
Dit is nu gewijzigd waardoor de actuele afdeling van de medewerker wordt getoond.

2661525
Als een medewerker een verzoek tot uitbetaling van verlof wilde verwijderen bleef de prullenbak
beschikbaar. Hiermee kon de aanvraag alsnog verwijderd worden terwijl na de eerste keer al
een taak was aangemaakt voor een andere rol. Nu is na de eerste "verwijdering" de prullenbak
niet meer beschikbaar.
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