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1 Module Taken 

1.1 Ad-hoctaken 

Bij het plannen van ad-hoctaken is het knopje  toegevoegd. Hiermee kunt u de lijst van uitvoerders 

van de taak in één keer helemaal wissen. Het is ook nog steeds mogelijk om een regel te selecteren en 

met  alleen de geselecteerde regel te verwijderen. 

 

Tevens zijn op diverse plekken de teksten nu in het Nederlands. In de vorige versie was dat vaak nog 

‘hard gecodeerd’ Engels. 

2 Module Persoonsgegevens 

2.1 Contract algemeen 

Om de wet- en regelgeving omtrent WAB goed te ondersteunen hebben we het mogelijk gemaakt om 

een ingangsdatum “Effectief vanaf” in te voeren in de sectie Contract – Algemeen. 

Hier ziet u in de eerste instantie een keuzelijst (of alleen de ingangsdatum van het contract). Met de 

knop  kunt u een nieuwe ingangsdatum toevoegen. Hiermee kunt u nu dus ook toekomstmutaties 

vastleggen voor een medewerker. 

Let hierbij op dat de Effectief vanaf alleen van toepassing is op de velden binnen het kader. 

Een beperking hierbij is dat er per periode maar één ingangsdatum mogelijk is. Bijvoorbeeld als een 

werknemer per 10 oktober 2019 een arbeidscontract heeft als oproepkracht en per 20 oktober een 

arbeidscontract met onbepaald duur dan kunt u dit niet vastleggen. U krijgt hiervoor ook een 
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waarschuwing te zien. 

 

Omdat de wijziging van het soort arbeidscontract invloed heeft op de hoge of lage premie wordt er bij 

een wijziging, indien nodig, een nieuwe IKV-versie aangemaakt. 

Dit kunnen wij alleen doen voor de 

systeemwaarden van de keuzelijst Soort 

arbeidscontract. Voor zelf gedefinieerde 

arbeidscontracten moet u zelf een nieuwe IKV-

versie aanmaken mocht dit nodig zijn. 

 

In de praktijk komt dit neer op het volgende: 

Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaald tijd 

Als de soort contract Onbepaalde duur (ONB) is dan wordt deze indicatie op JA gezet anders NEE 

Indicatie oproepovereenkomst 

Als het soort salaris uur is dan wordt deze indicatie op JA gezet anders NEE 

Invloed verzekeringsplicht 

Behalve de bovenstaande nieuwe velden kijken we ook naar de waarde van Invloed verzekeringsplicht. 

Als soort salaris = uur (uurloner) is en soort contract = Oproepkracht zonder werkverpl. (OPZ) dan 

wordt de waarde op 'Oproepkracht zonder verplichting om te komen' (D) gezet 

Als soort salaris = uur (uurloner) is en soort contract = Oproepkracht met werkverpl. (OPM) dan wordt 

de waarde op 'Oproepkracht met verplichting om te komen' (E) gezet 

Als soort salaris = uur (uurloner) is en soort contract is niet OPM of OPZ dan wordt de waarde op 
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'Oproepkracht met verplichting om te komen' (E) gezet. 

2.2 Minimumloon 

Per 1 januari 2020 zijn de bedragen voor het gewone minimumloon en het minimumloon voor BBL 

(Beroepsbegeleidende Leerweg) aangepast. 

2.3 Ketenregeling 

Met ingang van 1 januari 2020 is de ketenregeling veranderd. Hierdoor zijn de standaard waarden in 

Visma aangepast. 

 

De Max. totale duur tijdelijke contracten is veranderd van 24 naar 36 maanden. 

De Standaard verlengingsregel is veranderd van 7,8,8 naar 12,12,12. 

Als u gebruik maakte van de standaard waarden (24 en 7,8,8), dan wordt dit voor u overschreven. Als u 

een aangepast regel heeft opgeslagen, dan moet u deze zelf aanpassen in Persoonsgegevens > 

Onderhoud > Instellingen. 

2.4 Ketenregeling voor AOW’ers 

Om de ketenregeling voor verschillende groepen werknemers mogelijk te maken zijn de instellingen 

toegevoegd op werknemersgroepniveau. 
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Dit zijn optionele velden die standaard leeg zijn. Als één van de velden Max. aantal arbeidsovereen-

komsten, Max. totale duur tijdelijke contracten of Standaard verlengingsregel is ingevuld, dan moet 

u alle drie de velden invullen. In Persoonsgegevens > Contract – Algemeen gaan de instellingen bij de 

werknemersgroep boven de instellingen bij 

Persoonsgegevens > Onderhoud > 

Instellingen. 

2.5 Nieuwe IKV in actie Nieuw contract 

Transitievergoeding zal na de invoering van de WAB vaker voorkomen. U moet dan een nieuwe IKV 

aanmaken. Om dit proces beter te ondersteunen, voegen we de optie om een nieuwe IKV aan te maken 

toe aan de actie Nieuw contract. Bij het starten van de actie kunt u kiezen of u een nieuwe IKV wilt 

aanmaken: 

 

Er zijn 2 opties: 

1. Bepalen door systeem : dit betekent dat het systeem de stap IKV Belastingregels zal toevoegen als 

het nodig is. Dit is zoals het in de vorige versie werkte. 

2. Ja, ik wil een nieuwe IKV aanmaken : als u een transitievergoeding wilt betalen, heeft u een nieuwe 

IKV nodig. Kies dan voor deze optie. 

2.6 Jaarafsluiting 2019 

Bij de jaarafsluiting zal worden gecontroleerd of alle redenen einde contract zijn toegewezen in 

Applicatiebeheer > Algemene definities > Reden einde contract. Zie paragraaf 6.2 Reden einde contract. 

Bij Grondslag bijzonder tarief is de optie "Grondslag bijzonder tarief wissen voor werknemers met 

startdatum dienstverband in huidige loonjaar " vervallen omdat deze zorgde voor verwarring en 

problemen. Als u deze optie toch wilt gebruiken, neem dan contract op met Visma Support. 

De jaarafsluiting wordt uitgebreid besproken in het document “Jaarovergang 2019/2020 HRM Talent en 

Payroll”. 
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2.7 Nieuwe velden in de sectie IKV belastingregels 

Voor de belastingregels van 2020 zijn vijf nieuwe velden geïntroduceerd bij de IKV belastingregels: 

 Onbepaalde tijd 

 Schriftelijke overeenkomst 

 Oproepovereenkomst 

 Indicatie jaarurennorm 

 CAO Code inlener (kan in gebruik worden genomen in Onderhoud metadata) 

Bij de jaarovergang zal Talent de volgende waarden instellen in de nieuwe belastingregel voor 1-jan-

2020: 

Onbepaalde tijd 

Als soort arbeidscontract Onbepaalde duur is, dan wordt deze indicatie op Ja gezet anders Nee. 

Schriftelijke overeenkomst 

Altijd Ja. 

Oproepovereenkomst 

Als soort salaris Periode is, dan wordt deze indicatie op Nee gezet. Als soort salaris Uur is op Ja. 

Invloed verzekeringsplicht 

Dit wordt gezet als soort salaris Uur is. Als soort arbeidscontract is Oproepkracht zonder werkverpl. , 

dan wordt de waarde Oproepkracht zonder verplichting om te komen (D) en anders Oproepkracht met 

verplichting om te komen (E). 

Incidentele 

tijdelijke 

inkomst 

Vanaf 01-01-2020 in sectie "IKV belastingregel details". 

Aanvullend 

geboorteverlof 

Code “G” Onder aanvullend geboorteverlof wordt verstaan: een tussen de 

werkgever en werknemer overeengekomen periode van (onbetaald) verlof na 

bevalling van de partner waartegenover (recht op) een uitkering wegens aanvullend 

geboorteverlof op grond van de wet Arbeid en Zorg staat. Het aanvullend 

geboorteverlof kan worden opgenomen bij een bevalling vanaf 1 juli 2020 van de 

partner van de werknemer. 
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Oproepover-

eenkomst 

Vanaf 01-01-2020 in sectie "IKV belastingregel details". 

Indicatie die aangeeft of er sprake is van een oproepovereenkomst. 

In deze rubriek wordt aangesloten bij de definitie van de oproepovereenkomst als 

vastgelegd in artikel 628a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

A. Als de omvang van de arbeid is vastgesteld als één aantal uren per tijdseenheid 

van ten hoogste een maand, dan is er geen sprake van een 

oproepovereenkomst. Hieraan wordt niet voldaan in geval van onder andere 

nulurencontract, min-max-contract. Dit soort contracten kwalificeren als 

oproepovereenkomst. 

B. Als de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten, dan is er altijd sprake van 

een oproepovereenkomst, ook als voor het overige aan situatie A, C of D wordt 

voldaan. 

C. Als de omvang van de arbeid is vastgesteld als één aantal uren per tijdseenheid 

van meer dan een maand doch van ten hoogste een jaar en het recht op loon 

van de werknemer gelijkmatig is verspreid over die tijdseenheid is er geen 

sprake van een oproepovereenkomst (de zogenaamde jaarurennorm). 

D. Als de omvang van de arbeid is vastgesteld, zoals beschreven in de situaties A 

en C en daarnaast aan de werknemer consignatie- of bereikbaarheidsdiensten 

zijn opgelegd, is er geen sprake van een oproepovereenkomst, mits daar per 

uur een vergoeding in tijd of geld tegenover staat. Dit geldt tevens in de situatie 

als een aanwezigheidsdienst is opgelegd, mits daar een vergoeding in tijd of 

geld tegenover staat. 

Indicatie 

jaarurennorm 

Vanaf 01-01-2020 in sectie "IKV belastingregel details". 

Indicatie waarmee u aangeeft dat u de jaarurennorm toepast. 

 Deze rubriek moet u alleen aanleveren als de omvang van de arbeid is 

vastgesteld als één aantal uren per tijdseenheid van meer dan een maand doch 

van ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is 

verspreid over die tijdseenheid. Dat is onder andere het geval als situatie C, 

zoals beschreven in de rubriek Oproepovereenkomst, van toepassing is. 
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Onbepaalde 

tijd 

Vanaf 01-01-2020 in sectie "IKV belastingregel details". 

Indicatie die aangeeft of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is: 

 Deze indicatie dient te worden gevuld met Ja als het een arbeidsovereenkomst 

betreft die op grond van de ketenbepaling van rechtswege is overgegaan in een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Let op! Indien in dat geval de inhoud van de schriftelijke arbeidsovereenkomst 

niet wordt aangepast of aangevuld, dient de rubriek Schriftelijke 

overeenkomst te worden gevuld met Nee. 

 Deze indicatie met Nee vullen als het een uitzendovereenkomst met 

uitzendbeding betreft. 

Schriftelijke 

arbeidsover-

eenkomst 

Vanaf 01-01-2020 in sectie "IKV belastingregel details". 

 Deze code dient te worden gevuld met Nee als de aard van de 

arbeidsovereenkomst is gewijzigd en de schriftelijke arbeidsovereenkomst 

daarop niet is aangepast. Dit is onder andere het geval als een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst op grond van de ketenbepaling van rechtswege is 

overgegaan in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, zonder dat de 

inhoud van de schriftelijke arbeidsovereenkomst aangepast of aangevuld is. 

 

De inhoud van de volgende velden is gewijzigd vanaf 01-01-2020: 

 Aard arbeidsverhouding

 

Er is een nieuwe code 83 Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

toegevoegd. Bij de jaarovergang zal Talent de Aard 

arbeidsverhouding op deze nieuwe code instellen 

wanneer alle contracten die gekoppeld zijn aan de IKV, 

de minimumloonregel BBL hebben. In de zorgsector ook als Verb. inkomstenverhouding in de 

“IKV belastingregels details” de waarde BBL heeft. 
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 Premies werknemerverzekeringen: de sectorcodes zijn vanaf 1 januari 2020 twee cijfers:

 

3 Module Verlof 

3.1 Berichten over geïmporteerd verlof uitschakelen 

Als in de verlofdefinitie is ingesteld dat een bericht moet 

worden gestuurd na goedkeuring, dan werd tot nu toe 

dat bericht ook gestuurd als het verlof werd 

geïmporteerd. Dat is niet altijd wenselijk en de berichten konden alleen voorkomen worden door het 

bericht tijdelijk te verwijderen uit de verlofdefinitie. Vanaf 1.125 is er nu een mogelijkheid om in het 

importbestand de berichten te onderdrukken. Als u Verlofimport (CSV) gebruikt, dan kunt u aan iedere 

regel een extra 0 toevoegen: 

"1", "Bedrijfsnummer", "Werknemersnummer", "Dienstverband", "Contract", "Importcode", 

"Transactietype", "Datum vanaf", "Datum t/m", "Begintijd", "Eindtijd", "Beginuren", 

"Einde-uren", "Datum start aanspraken", "Omschrijving", "Aantal", "Halve dag 's middags 

op eerste dag", "Halve dag 's morgens op laatste dag", "Bericht" 

Bijvoorbeeld: 

"1","1","12345","1","1","M23","10","20200217","20200217","","","","","","Verlof geen 

bericht van goedkeuring","4","0","0","0" 

Als u Verlofimport (XML) gebruikt, dan kunt u aan de regels het kenmerk SendRequestNotification="0" 

toevoegen. Bijvoorbeeld: 

<Leave TenantID="1" CompanyID="1" EmployeeID="12345" ContractID="1" SubContractID="1" 

ImportCode="M23" TransactionType="10" StartDate="20200217" EndDate="20200217" 

StartTime="" EndTime="" HoursStart="" HoursEnd="" DateEntitledFrom="" Note="Verlof zonder 

bericht van goedkeuring" Quantity="4" isHalfDayStart="0" isHalfDayEnd="0" 

SendRequestNotification="0" /> 
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4 Module E-dossier 

4.1 Nieuwe samenvoegvelden 

Er zijn nieuwe samenvoegvelden toegevoegd waarmee de oude waarde van een gegeven kan worden 

opgehaald. Er zijn vier nieuwe groepen: 

 

6 Module Applicatiebeheer 

6.1 Onderhoud exporten SIVI 

Tot nu toe werden altijd de contracturen meegestuurd in het veld: <Wrknmr><Dnstvbnd><CntrctUrnWk>. 

Vanaf 1.125 kunt u ervoor kiezen om de normuren mee te sturen: 

 

Standaard worden nog steeds de contracturen gebruikt. 

6.2 Reden einde contract 

De Belastingdienst heeft m.i.v. 2020 een aantal redenen einde arbeidsovereenkomst gedefinieerd, die 

in de loonaangifte moeten worden aangeleverd. In Talent is het mogelijk om een eigen lijst met 

redenen op te stellen. Dit willen wij graag zo houden omdat dit voor flexibiliteit zorgt en duidelijker is 

voor de gebruiker. Om ook te voldoen aan de wettelijke verplichting, hebben we een nieuwe functie 
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gemaakt waarmee u uw eigen redenen kunt toewijzen aan de waardes van de Belastingdienst. 

 

Tot nu toe kon u voor pensioenfondsen deze vertaling instellen in Payroll in tabel 59900 - "Vertaling 

reden einde contract tbv pensioen". Om het gemakkelijker voor u te maken hebben we besloten om dit 

voortaan ook in Talent te onderhouden. De vertaling in Payroll gaat vervallen. 

Ook het onderhouden van uw eigen redenen einde contract via Applicatiebeheer > Algemene definities 

> Keuzelijsten is vervallen. U doet nu dus alles op één plek in Applicatiebeheer > Algemene definities > 

Reden einde contract. Hier kunt u nieuwe redenen toevoegen en toewijzen aan de juiste codering voor 

de Belastingdienst (en zo nodig APG en UPA). 

 Let op! Het is verplicht om alle aangemaakte redenen toe te wijzen voor zowel 1-jan-2020 als voor 

1-jan-2014. Tevens is het zo, dat als u een nieuwe reden einde contract aanmaakt per 1-1-2020, u deze 

reden ook moet toewijzen voor voorgaande jaren (1-jan-2014). Voor 1-jan-2014 kunt u N.v.t. gebruiken. 

7 Vervallen functionaliteit 

Zoals aangekondigd in de releasenotes voor versie 1.124 zijn een aantal importdefinities voor het 

importeren van variabele salariscomponenten verwijderd. De importdefinities Variabele salariscom-

ponenten (ASCII 46/47/49/50 

posities) zijn geheel verwijderd en 

Variabele salariscomponenten 

(Vaste kolomvolgorde) zal niet meer 

beschikbaar zijn. Als het goed is, 

maakt u al geen gebruik van deze 

importdefinities omdat deze 

onvoldoende posities hebben voor 

de vijfcijferige salariscomponenten 

van Payroll. De importdefinities Variabele salariscomponenten (dit is via Excel), ASCII Nieuw payroll en 

IZZ blijven beschikbaar.  
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8 Afgehandelde cases 

Case Omschrijving 

00138078 Opleidingen van werknemers werden alfabetisch gesorteerd op datum: eerst op dag 

(01-feb voor 02-jan), dan op maand (01-apr voor 01-mrt) en dan op jaar. Pas na klikken 

op de kolomkop ging het goed. Nu is de sortering op datum, de laatste bovenaan. 

00412668 In een taak in Workflow Plus werden tags voor vrije velden in de sectie Positie niet 

gevuld voor toekomstige 

werknemers, wél voor huidige 

werknemers. Wij sluiten deze case 

omdat dit opgelost kan worden 

met de nieuwe tags die in versie 

1.124 zijn toegevoegd. Zie 

paragraaf 6.1 in de releasenotes 

voor versie 1.124. Vervang de oude 

tag {POSITIE_NAAM_VRIJ_VELD_ALFA1} door {Positie_VrijveldAlfan1}. 

00416849 Vakantie-uren na uitdiensttreding werden niet uitbetaald. Dit was na migratie van 

Talent & Salaris naar Visma.net. De salariscomponent had niet de juiste waarde voor 

Payroll. De procedure voor migraties is verbeterd. 

00574370 Als decimalen werden gebruikt in scorelijsten in de module Gesprekscyclus, dan werd 

in overzichten soms niet de juiste namen van de scores getoond. 

00583340 De samenvoegvelden «CONTRACTUREN» en «POSITIE_NAAM_VRIJ_VELD_ALFA1» 

werden niet gevuld als het document werd gegenereerd in een Workflow Plus-

procedure voor een toekomstige werknemer. Zie case 00412668. 

00597298 Onverwachte fout in Onderhoud arbeidsvoorwaarden verlof bij het toevoegen van een 

transactieregel (verlofmutatie) met meerdere versies. Dit is opgelost. 

Het wijzigen van de ingangsdatum van een transactieregel maakt een nieuwe versie 

aan. Voor de gebruiker was 

niet duidelijk dat deze 

versies bij elkaar horen. De 

versie worden nu getoond in 

een ‘boom’ en het nummer wordt achter de naam getoond. 

00616756 De optie "Grondslag bijzonder tarief wissen voor werknemers met startdatum 

dienstverband in huidige loonjaar " gaf problemen. Zie paragraaf 2.6. 

https://nl.visma.com/globalassets/global/nl/documenten/visma.net-hrm-releasenotes/releasenotes-1.124.pdf
https://nl.visma.com/globalassets/global/nl/documenten/visma.net-hrm-releasenotes/releasenotes-1.124.pdf
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Case Omschrijving 

00621218 Door met de rechtermuisknop op een 

hyperlink te klikken kan men de link 

wijzigen via het snelmenu (zie 

afbeelding). In Edge werd het menu niet 

getoond. 

00623610 De tag POSITIE_NAAM_VRIJ_VELD_ALFA1 werkt niet bij toekomstige medewerker 

wanneer deze tag gevuld wordt bij een taak uit Workflow Plus. Zie case 00412668. 

00646981 E-mail naar zieke werknemer werd niet verzonden vanuit verzuimtaken. Dat was als 

geen e-mailadres van soort Thuis bekend was van de werknemer. Er wordt in dat geval 

nu een duidelijke foutmelding gegeven. 

00671043 Niet alle E-dossiermappen werden getoond bij inrichten van taken. In onderhouds-

pagina’s wordt geen DAA meer toegepast. Alle algemene virtuele mappen zijn nu 

zichtbaar (de individuele virtuele mappen niet). 

00675426 Het importeren van verlof genereerde een groot aantal berichten "Verlofaanvraag 

goedgekeurd". Dat is hinderlijk en niet nodig. Zie paragraaf 3.1. 

00682090 Een taak met als actie Gebruiker bijwerken\aanmaken in Workflow Plus kon niet 

worden uitgevoerd in een ander bedrijf dan het standaardbedrijf van de gebruiker. 

00688414 E-mails over nieuwe taken werden soms gevuld met afzender en onderwerp die horen 

bij een ander bedrijf in dezelfde database. Dit had te maken met ‘caching’. 

00695223 Een declaratie van dienstreizen per fiets 

berekende de afstand voor auto’s als geen 

soort vervoer was geselecteerd bij gebruik van 

de routeplanner Geïntegreerde Google Maps. 

Nu wordt een foutmelding gegeven als geen keuze auto/fiets wordt gemaakt. 

00725861 Bij het onderhouden van een 

beslissingstaak in de module 

Workflow Plus kon een knop 

verwijderd worden (door de tekst leeg te maken), ook al was er een procedure met een 

taak die wordt ingepland als op de knop wordt geklikt. 

Nu wordt een foutmelding gegeven. 

00732277 Bedrijfsdocumenten werden niet gesorteerd op omschrijving wanneer op de kolomkop 

Omschrijving werd geklikt. 
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Case Omschrijving 

00732655 CR: De ketenregeling voor AOW’ers is anders dan voor jongere werknemers. Zie 

paragraaf 2.4. 

00734386 Na het importeren van de postcodetabel werd deze niet gebruikt door het systeem. 

Het werkte alleen als dit vroeger al was geactiveerd in Talent & Salaris of als Support dit 

via de ‘achterkant’ had gewijzigd in de database. Nu is importeren voldoende om de 

postcodemodule actief te maken. 

00736012 Het samenvoegveld NAAM_WERKGEVER werd afgekapt op 35 tekens. Er zijn twee 

plaatsen in de module Applicatiebeheer waar deze naam ingesteld kan worden: 

- in Organisatie > Bedrijf (35 tekens) en 

- in Systeeminstellingen > Bedrijf (50 tekens). 

De tag nam de waarde uit Organisatie. Dat is gewijzigd, nu wordt de naam van 

Systeeminstellingen > Bedrijf gebruikt. 

00770165 De actie Massamutaties in de module Persoonsgegevens gaf een onverwachte fout. De 

schaalcategorie was op niet wijzigbaar ingesteld in Metadata. 

Vanaf 1.125 worden velden die ingesteld staan op verplicht maar niet wijzigbaar, 

gewoon geïmporteerd. Als het veld niet verplicht is en ook niet wijzigbaar, dan wordt 

de waarde uit het importbestand niet gebruikt. 

00770402 Het voortschrijdend verzuimoverzicht riep het helpbestand op van het overzicht 

“Kengetallen per categorie”. 

00783602 Als Talent leidend is (zie paragraaf 7.1 “Gebruikers synchroniseren met Visma Admin” in 

de releasenotes 1.122) was er de knop Gebruiker synchroniseren met ODP in 

Onderhoud gebruikers. Hierop werd vaak geklikt nadat het e-mailadres van de 

gebruiker was gewijzigd maar nog niet met de knop Toepassen was opgeslagen. 

De knop staat nu op een apart tabblad: 
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00786795 Een knop op de voorpagina die een Workflow Plus-procedure moest starten, werkte 

niet meer. Nu worden verwijderde Workflow Plus-procedures ook verwijderd van de 

knoppen. 

00790499 Het overzicht Totaalsaldo per werknemer in de module Verlof toonde onjuiste totalen 

als een werknemer meerdere contracten had. 

00811979 Salarisberekeningen voor CATS-schalen (wooncorporaties) met “Aanpassingsbedrag 

toepassen” toonden een onjuiste RSP-factor. RSP blijft leidend in de software. Een 

veilige manier van werken is om het salaris alleen aan te passen m.b.v. het RSP-veld. 

00813052 In sommige gevallen werd een gekoppelde Workflow Plus-procedure niet gestart. 

Workflow Plus-procedures kunnen een andere procedure starten door er een taak met 

als actie Workflow starten in op te nemen. Als twee opvolgende van dit soort taken 

waren toegewezen aan Systeem , dan werd een van de taken niet uitgevoerd. 

00814069 Ierse teksten in Mijn Talent: SPW Pension Planner in het menu en Proforma 

(Proefloonstrook) op de knop. Zie ook case 00543194 in de releasenotes 1.121. 

00814424 Bij het inrichten van de koppeling Nedap in Onderhoud exporten in Applicatiebeheer, 

lukte het niet om werknemers uit te sluiten voor de export. In het pop-upvenster 

Werknemerfilter werkte de knop Toevoegen niet. Deze knop moet het zoekvenster 

Werknemer zoeken openen. Dit was een breder probleem. Het is opgelost door pop-

upvensters anders te openen. 

00819069 Het lukte niet om een werknemers te kopiëren naar hetzelfde bedrijf maar met een 

ander loonheffingennummer wanneer er meer dan 10 loonheffingennummers waren. 

Het pop-upvenster om het nieuwe lh-nummer te selecteren, werkte niet. Nu wordt er 

ook een keuzelijst gebruikt als er meer dan 10 nummers zijn. 

00824719 In de Procesmonitor in Workflow Plus werd de verkeerde sjabloon getoond voor een 

Workflow Plus-taak Document genereren met meerdere sjablonen. 

00825668 Het lukte niet om een medewerker het startsalaris van een schaal te geven wanneer 

Aanpassingsbedrag toepassen was aangevinkt (CATS-schalen, wooncorporaties). Er 

kwam een foutmelding dat de RSP-factor niet juist was. 
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00828767 Bij voltooide opleidingen en gesprekken werd als men op de  bij Status klikte een 

pop-up getoond met de 

historie van de 

goedkeuring. Dit gele 

venstertje bevatte html-codes om een nette lijst statussen te maken. Dat deze codes nu 

getoond worden, is ontstaan door extra beveiliging tegen script-injectie. Het is opgelost 

in de module Opleidingen (door alle 

codes weg te halen; geen nette lijst 

meer), maar nog niet in de module 

Gesprekscyclus en andere plaatsen. 

00832386 Op het overzicht Importstatus in de module Verlof kon men de foute regels niet meer 

inzien. Er was een download-optie, maar die gaf een bestand zonder extensie. 

00835263 Bij gebruik van de inline (Bewerkingsmethode is Alleen inline of Beide ) lijkt het of een 

pdf-document gewijzigd kan worden. De wijzigingen kunnen echter niet opgeslagen of 

gedownload worden. Omdat pdf-documenten er inline vaak niet goed uitzien, is nu de 

downloadoptie  beschikbaar, zodat het document in de browser of met Adobe 

Reader bekeken kan worden. 

00835415 Verlofaanvraag annuleren gaf een onverwachte fout als het was aangevraagd via een 

boekingsgroep die pas in de toekomst effectief wordt. 

00839152 Als het arbeidscontract van tijdelijk contract in onbepaalde duur werd gewijzigd, werd 

deze wijziging niet meteen doorgegeven via de export Nedap. 

00845697 In Persoonsgegevens > Persoonlijk > Telefoon werd in de kolom Houder het geslacht 

(man/vrouw) getoond. 

00846326 Zoeken naar een werknemer werkte niet goed als men diakritische tekens gebruikte in 

het zoekveld linksboven in de pagina. In het pop-upvenster lukte het wél. 

00853887 Typefout Onkosteniten oms. (regel) in de beschikbare kolommen voor eigen 

overzichten (sectie Declaraties). 

00861774 Als Aanpassingsbedrag toepassen was aangevinkt (CATS-schalen, wooncorporatie) en 

de werknemer had meerdere contracten, dan ging de export naar Payroll niet helemaal 

goed na het aanmaken van een nieuwe IKV belastingregel. 
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00863862 Bij het kopiëren van werknemers werd de bijbehorende gebruiker altijd ontkoppeld, 

ook al was er niet voor gekozen om de gebruiker te koppelen aan de gekopieerde 

werknemer. 

 


