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1 Waarom update 1.124.01? 

In deze update leveren wij gewijzigde functionaliteit, zie hoofdstuk 2. Ook zijn twee cases opgelost, zie 

hoofdstuk 3 en zijn een aantal door onszelf gevonden foutjes verbeterd. 

2 Importeren van variabele salariscomponenten 

Tot nu toe werden bestanden met variabele salariscomponenten als één geheel geïmporteerd. Pas als 

alle regels zonder fouten konden worden verwerkt, werd de import doorgevoerd. Wanneer enkele 

regels fout waren, moesten deze verbeterd worden om daarna de gehele import opnieuw uit te 

voeren. Voor grote organisaties kon deze werkwijze problemen geven met de performance van Talent. 

2.1 Variabele salariscomponenten regel voor regel importeren 

Vanaf Talent 1.124.01 hanteert Talent een andere werkwijze voor het importeren van variabele 

salariscomponenten. Het gaat om de importdefinities "Variabele salariscomponenten", "Variabele 

salariscomponenten (ASCII Nieuw payroll)" en "Variabele salariscomponenten (IZZ)": 

 

Deze importdefinities worden voortaan regel voor regel verwerkt. 

2.2 De nieuwe werkwijze 

U start de import op de manier zoals u gewend was. In Persoonsgegevens > Acties > Import kiest u de 

importdefinitie, bladert naar het te importeren bestand en vervolgens start u de import. Na afloop kunt 

u in het overzicht Importstatus zien wat het resultaat is: 

 

 In rij 1 in de afbeelding zijn alle regels verwerkt, behalve twee regels met fouten. Als u op de knop 

 (downloaden) klikt, krijgt u een Excel-bestand waarin de foute regels zijn opgenomen met een 

beschrijving van de opgetreden fout(en). Dit bestand moet u corrigeren en opnieuw importeren om 



  Releasenotes Talent 1.124.01  

3 

ook de laatste twee regels te verwerken. 

 In rij 2 in de afbeelding zijn ook fouten opgetreden bij de import, maar de status is nu Voltooid 

omdat er al op de downloadknop is geklikt. In de kolom Gegevens kunt u zien dat er fouten waren. 

 Rij 3 is geheel geslaagd, er is geen downloadknop. 

 Rij 4 is geheel fout gegaan. Alle regels hadden fouten, er is geen enkele regel verwerkt. U kunt een 

bestand downloaden om te zien wat de fouten waren. Daarna kunt u met de knop  de import 

verwijderen. 

Als er regels zijn verwerkt, is de knop  (ongedaan maken) beschikbaar waarmee de verwerkte regels 

teruggedraaid kunnen worden. De status wordt dan Geannuleerd en er komt een  downloadknop 

waarmee de teruggedraaide import verwijderd kan worden. 

Door de nieuwe werkwijze is de oude werkwijze in het overzicht Importstatus niet meer beschikbaar: 

op een rij klikken om de detailregels te zien, de fouten corrigeren en de import opnieuw laten 

verwerken. 

Doordat de importbestanden nu regel voor regel worden verwerkt zijn er kleinere transacties en zal de 

performance beter zijn. 

3 Opgeloste fouten 

Case Omschrijving 

00382819 In het overzicht Importstatus werden maximaal 20 geïmporteerde bestanden getoond. 

Als er meer dan 20 binnen de selectie vielen, was de rest niet zichtbaar. Deze limiet is 

met opzet ingebouwd, omdat er anders performanceproblemen zijn. 

Bij het wijzigen van dit overzicht voor de nieuwe werkwijze voor het importeren van 

variabele componenten (zie hoofdstuk 2), hebben wij de performance flink kunnen 

verbeteren. Daardoor kon de limiet opgehoogd worden tot maximaal 50 bestanden. 

00825423 Foutmelding in de OLAP: BLReportChange.TransformXML anyError: #5 'clv_id' is an 

unexpected token. Ook het mutatieverslag kon voor enkele medewerkers niet gedraaid 

worden. Dit was bij medewerkers die naar een ander bedrijf waren gekopieerd. De 

details van de loonkostenverdeling voor die medewerkers waren niet geregistreerd in 

het mutatielogbestand. 

 


