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1 Waarom update 1.128.02? 
In deze update zijn meerdere issues opgelost en verbeteringen in de software ingevoerd. 

2 Reiskosten 
Wanneer u reiskosten wilde toevoegen of bewerken bij een werknemer met een tijdelijk contract, dan 

werd de volgende melding getoond: 

 

 

 

De foutmelding was incorrect en het achterliggende probleem is opgelost. U kunt nu reiskosten 

toevoegen/wijzigen zonder einddatum in geval van een werknemer met een tijdelijk contract. 

 

 

3 Actie Nieuw contract 
 

Wanneer u de actie Nieuw contract initieerde met een startdatum in de toekomst, dan volgde de 

melding 
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Dit is nu opgelost en kunt nu ook de actie starten voor contracten met een toekomstige datum. 

4 Toekomstig IKV 
Wanneer u een IKV toevoegde aan een toekomstig contract, werd het IKV niet geëxporteerd naar 

Payroll, wat fouten veroorzaakte in de berekeningen.  

Dit is opgelost. IKV’s met een startdatum in de toekomst worden nu geëxporteerd naar Payroll. 

5 Gebruikersbeheer 
In de volgende situatie zal het (terug) veranderen van het email adres van een actieve 

gebruikersaccount naar het eerdere (of een ander) email adres (tijdelijk) geblokkeerd worden door het 

systeem: 

● het gebruikersaccount op het huidige email adres is geactiveerd (de gebruiker heeft al 1 keer 

succesvol ingelogd) 

● het email adres van de gebruikersaccount wordt gewijzigd, waardoor achter het oude email 

adres wordt getoond dat de aanvraag voor wijziging (naar het nieuwe email adres) wacht op 

verificatie. 

● het nieuwe email adres blijkt een typo te bevatten, dus men wil dit corrigeren, maar dat kan 

niet (meer). 

 

De blokkering wordt dus zichtbaar doordat bij de gebruikersaccount, achter het oude email adres 

wordt getoond dat de aanvraag wacht op verificatie. 

Zolang de wijziging niet is geverifieerd zal het oude/bestaande email adres nog gebruikt kunnen 
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worden voor inloggen. 

Pas als het nieuwe email adres is geverifieerd (of afgewezen) waardoor het is vrijgegeven, zal de 

wijziging doorgevoerd worden of kan opnieuw een poging gedaan worden om het email adres te 

wijzigen. 

LET OP! 

U mag NOOIT een actieve account uitschakelen om een email adres te wijzigen! Dit veroorzaakt 

corruptie in de bestanden en de koppelingen tussen de systemen! 

 

6 Voor de Educatie klanten/omgevingen 
● Takenlijst van de Managing company (AO):  

Er zijn verschillende verbeteringen aangebracht rondom de taak afhandeling van de 

Persoonlijke details module 

● Roosters op werknemersniveau 

Ook hier zijn verbeteringen aangebracht. 
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